Lördag 16 september
Vi åker tidigt på morgonen från Aneby via Göteborg och sedan söderut. I
kvällningen når vi vårt hotell strax utanför Bremen där middag serveras.
Ca 88 mil
Söndag 17 september
Från Bremen fortsätter vi söderut. Färden tar oss genom Belgien och
Ardennerna för att komma till Reims där hotell och middag väntar på oss.
Ca 68 mil
Måndag 18 september
Reims är framförallt känt för två saker. Den
stora katedralen i Reims var kyrkan där de
franska konungarna kröntes. Vi besöker
givetvis den. Reims är också centralorten i
Champagnedistriktet och vi gör en
rundvandring med provsmakning hos en av de
anrika producenterna av de bubblande
dryckerna.
Efter lunch fortsätter vi söderut till Bourgogne, där vi ska bo i Chalons-surSaône två nätter. Middag på hotellet eller på närbelägen restaurang. Ca
35 mil.
Tisdag den 19 september
En utflykt till Beaune står på programmet. I
Hospice de Beaune berättar lokalguide
historien om ett sjukhus som tog emot sina
första patienter redan 1452. Idag blir det
gemensam lunch i denna matkulturens
högborg i Frankrike. På eftermiddagen besöker
vi en vingård för provsmakning av viner från
Bourgogne.
Därefter återvänder vi till Chalons-sur-Saône och middag på egen hand.
För de som vill ordnas en utflykt till Taizé på kvällen.
Onsdag 20 september
Vi åker norrut och stannar till i Nuits-StGeorges. Ett besök på Cassisium med
provsmakning av Cassis hör till. Därifrån åker
vi för att besöka ett museum över välkänd
fransk teknik – bilmuséet i bilstaden
Mulhouse. På kvällen anländer vi till den lilla
mysiga staden Colmar i Alsace där vi ska bo två nätter. Middag på
hotellet. Ca 30 mil

Torsdag 21 september
Idag är det Alsace som står på programmet. Ett
pampigt slott väntar på oss uppe i bergen.
Haut-Koenigsbourg grundlades redan på 1100talet och har sedan vuxit och utvecklats till en
imponerande anläggning. Inte alla vet att det
fanns ett tyskt koncentrationsläger dolt bland
Alsace kullar. Vi besöker även detta idag. På
eftermiddagen blir det en ekologisk vingård i Alsace som bjuder in oss till
provsmakning. På kvällen serveras middag, och det kan bli lite tid för
egna strövtåg.
Fredag 22 september
Idag ska vi besöka ett av världens
vackraste torg; Place Stanislas i
Nancy. På vägen till Nancy stannar vi
till vid kristallbutiken i Baccarat. I
Nancy tillbringar vi några timmar och
får då möta Hertig Stanislas som
hade koppling till Sverige. Gamla stan i Nancy finns med på vår promenad
och vi får också se den speciella arkitektur i art nouveu som växte fram
här – École de Nancy. På eftermiddagen åker vi de kvarvarande milen till
Luxemburg där vi äter middag och tillbringar natten. Ca 27 mil
Lördag 23 september
På förmiddagen får vi några timmar på egen hand i Luxemburg innan vi
påbörjar hemresan. Till kvällen når vi fram till den gamla korsvirkesstaden
Celle där vi ska äta middag och bo över. Ca 52 mil
Söndag 24 september
Det blir tillfälle att summera resan under tiden bussen rullar norröver. Via
Puttgarden och Rödby kommer vi till Danmark och framåt kvällen är vi
åter i hembygden. ca 88 mil via Göteborg.
Reseledare och våra värdar på resan är Bertil och Mimmi Aronsson
Chaufför är P-O Ängegärd

Pris:

10.220:-

Enkelrumstillägg:

2.510:-

Alla utflykter och besök ingår i resans grundpris

I priset ingår:
Resa i buss, färjor och vägskatter, övernattning på hotell i dubbelrum, 7 middagar och 1
lunch. Besök i katedralen i Reims, Guidade besök på Champagnehus, vingårdar i
Bourgogne och Alsace samt Cassisium. Inträde och guide till Hospice de Beaune, inträde till
Cité de l’automobile, Haut-Koenigsbourg och Struthuf. Rundvandring med lokal guidning i
Nancy samt resemoms.

Anmälan sker på www. po ang.nu,

eller via mail till p_o@angegard.se,
eller telefon 070 – 561 85 86

Frankrike
16-24 september 2017

Resevillkor
Anmälningsavgift:
Anmälningsavgiften är 800:- och skall erläggas snarast efter bokningstillfället.
Slutbetalning skall erläggas senast 30 dagar före avresa.
För gruppresor gäller Konsumentverkets villkor för paketresor.
Inställande av resa:
Resan kan inställas om färre än 30 personer anmält sig eller pga hinder som uppkommit
utanför POÄNG perspektivs kontroll.
För avbeställning gäller:
Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande:
Mer än 30 dagar före avresan:
- Anmälningsavgiften
30 – 9 dagar före avresan.
- 50% av resan pris
8 dagar eller mindre före avresan:
- hela resans pris.
Avbeställningsskydd:
Jag rekommenderar att man använder det avbeställningsskydd som erbjuds av kortutställare
och banker, eller att man kollar med sitt försäkringsbolag. Oftast finns det
avbeställningsskydd som ingår vid betalning med konto eller kort från bank, och man kan
ofta få ett billigt avbeställningsskydd som gäller hela året från sitt försäkringsbolag.
Resegaranti:
Lagstadgad resegaranti har ställts till Kammarkollegiet.
Kostnadsförändringar:
Priset kan ändras pga kostnadsökningar som beror på :
- ändringar i transportkostnader
- ändringar i skatter, tullar eller avgifter i tjänster som ingår i resan.
- ändringar i växelkurser.

POÄNG perspektiv – resor och utbildning
P-O Ängegärd, Torggatan 37, 578 33 ANEBY
www.poang.nu – p_o@angegard.se – 070 561 85 86
bg 5798-0153

Välkommen med på en resa där Frankrike får visa upp sig. Vi
har valt den nordöstra delen av
Frankrike som innehåller många
kända landskap; Champagne,
Bourgogne, Alsace och Lorraine.
De får det att vattnas i munnen
eftersom det är välkända både
mat- och vinområden. Därför blir givetvis matkulturen en viktig
del av vår resa. Men vi ska också
se underbar natur, mysiga städer,
arkitektur;
ett
av
världen
vackraste torg finns i Nancy i

Lorraine som vi besöker. Den
franska teknologin får vi del av i
den franska bilindustrins högborg, Mulhouse. En natt i
Luxemburg blir det också. Och mycket, mycket mer.

