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NORMANDIË FRANKRIJK 3 DAGEN

WAAR OORLOGSGESCHIEDENIS EN  
GASTRONOMIE ELKAAR DE HAND REIKEN
HÔTEL DE BRUNVILLE ***
Dit gezellige hotel is gesitueerd in het centrum van Bayeux. U kan er 
heerlijk smullen van uw ontbijt en avondmaal in het restaurant.. In de 
kamer beschikt u over een tv, roomservice (tegen betaling), alarmklok 
en een badkamer met bad of douche, toilet en haardroger

PROGRAMMA
Dag 1 
We vertrekken om 06.30 u. richting Rouen voor een vrijblijvende lunch. 
Daarna worden we verwacht bij ‘Chateau Du Breuil’ de prestigieuze 
calvadosstokerij voor een bezoek & degustatie. Na een tussenstop in 
Caen, rijden we naar Bayeux.  
Dag 2
Na een stadswandeling in Bayeux, trekken we richting Arromanches, 
wereldberoemd sinds D-Day. Na een vrijblijvende lunch, bezoeken we 
het landingsmuseum en  de landingsplaatsen Longues-sur-Mer en 
Port-en-Bessin, Pointe du Hoc en een Amerikaans en Duits kerkhof. 
Dag 3
Na het ontbijt rijden we via de kust naar Deauville met een tussenstop 
op Pont Pegasus en Honfleur, voor een facultatieve lunch en een be-
zoek aan de stad. In de namiddag rijden we richting België, aankomst 
voorzien om 20u.

Tweetalig begeleide reis

In deze prijzen zijn inbegrepen:
• Vervoer per luxeviersterrenautocar voorzien van on board entertainment 

systeem, bar, toilet, dvd en airco
• Professionele begeleiding van een ervaren Herman & Vandamme – gids.
• 2 x Overnachting in driesterrenhotels in tweepersoonskamer met bad of 

douche en toilet
• 2 x Ontbijt
• 2 x Avondmaal

In deze prijzen zijn niet inbegrepen: 
• De maaltijden tijdens de heen-en terugreis en de middagmalen ter plaatse
• Alle dranken
• Facultatieve excursiepakket ± € 60 per persoon
• Reis-en annuleringsverzekering (€ 4 per dag per persoon)
• De fooi van de chauffeur is vrijblijvend en is een uiting van uw waardering 

en appreciatie 

* Vroegboekkorting is alleen geldig op de basisprijs en niet op supplementen. 
** In dezelfde kamer met 2 volwassenen / Wij raden niet aan om met 3 volwassenen één kamer te nemen omdat dit niet ten goede komt aan uw comfort en privacy. 
*** Geen toeristentax bekend bij opmaak brochure

5%
VROEGBOEK

KORTING
t.e.m. 19/04/2022*

Prijs per persoon - 3 dagen –  Half pension

 Vertrekdata Prijs per 
persoon

16/04 – 13/05 – 01/07 – 13/08 – 16/09 – 07/10 – 11/11/2022 € 244,40

SUPPLEMENTEN EN KORTINGEN
Single supplement .....................................................................................€ 84,00
Korting kind 0 – 12 jaar ** ............................................................................- 25 %




