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Normandie och Paris     
31 aug – 8 sept 2019 

Normandie och Paris har P-O och Bertil som 
resmål den här gången. En bussresa som tar oss till 
historiska platser och en pulserande storstad. Vi 
har även denna gång ett omväxlande program med 
olika inslag. Historia, kultur, guidade rundturer, lokala specialiteter, vackra miljöer och mycket mer 
därtill.  I Paris har vi bokat middag på två olika klassiska restauranger; ett av Paris äldsta brasserier 
"Brasserie Bofinger" och "La Bonne Franquette" i klassisk miljö på Montmartre. Vi vill gärna ge tid 
för egna upptäcktsfärder i Paris varför hela programmet i staden inte är inrutat av olika 
aktiviteter.  

Lördag 31 augusti 
Vår resa börjar i Aneby tidigt på morgonen. Första dagen 
åker vi söderut för att komma till Bremen på kvällen där vårt 
övernattningshotell väntar på oss med middag. Om 
önskemål finns kör bussen via Göteborg/Mölndal för att ge 
möjlighet till påstigning även där. Ca 86 mil 

Söndag 1 
september 
En av 
Belgiens 
charmigaste 
städer är 
målet för 
dagens resa. 
Vi börjar med 
att åka genom 
norra 
Tyskland för att sedan fortsätta genom Holland innan vi 
kommer till Belgien. På eftermiddagen når vi staden Brygge i 
Belgien och får ett par timmar på egen hand i denna tjusiga 
stad. Ca 53 mil 

Måndag 2 september 
Idag lämnar vi Belgien för att resa till Normandernas land i 
Frankrike. Det är en region som har många spår från 
vikingatiden när Nordmännen gjorde utfärder hit. Redan 
strax efter gränsen till Frankrike gör vi ett besök i Arras för att 
se intressanta lämningar från första världsdkriget. En guidad 
rundtur i tunnlarna väntar oss. Därefter fortsätter vi genom 
norra Frankrike och kommer så småningom till Honfleur där 
vi strosar lite i de vackra kvarteren. På kvällen når vi fram till 
vårt centralt belägna hotell i Caen och vi äter middag på en 
restaurang i närheten av hotellet. 46 mil 

Tisdag 3 september 
Den 6 juni 1944 började 
operation Overlord, 
Dagen D, 
landstigningen som 
ändrade krigets 
utveckling. Idag besöker 
vi de historiska 
minnesmärkena från  

denna händelse. Här finns de 
välkända landstigningskusterna, landstigningsmuséet i 
Arromanche, krigskyrkogårdar med mera. Med hjälp av lokal 
guide tar vi till oss de händelser som ändrade historiens 
förlopp. Innan vi återvänder till hotellet i Caen kommer vi 
också att prova lokal cider och calvados i detta äppelrika 
land.  

Onsdag 4 september 
Vi lämnar vårt hotell och åker några mil till staden Bayeux 
där den mycket 
berömda "tapeten" 
från Bayeux finns. 
Det är en stor och 
lång broderad 
bonad som 
illustrerar slaget vid 
Hastings 
1066. Därifrån 
fortsätter vi mot 
Paris dit vi anländer tidigt på eftermiddagen. För den som vill 
finns möjlighet att följa med på en båttur på Seine mot en 
extra avgift. För övriga finns möjligheten att påbörja sin egen 
upptäckt av denna fascinerande stad. Idag äter vi middag på 
anrika "Brasserie Bofinger" i närheten av Place de la 
Bastille. Kanske hinner vi även åka en runda i Paris i 
kvällsbelysning.  30 mil 

Torsdag 5 september 
Den här dagen ska vi ägna åt den franska huvudstaden. Vår 
lokala guide tar oss 
med på en rundtur 
med buss i 
städernas stad där 
vi får lära känna 
Paris. På 
eftermiddagen blir 
det några timmar till 
eget förfogande 
innan vi möts igen 
för gemensam middag på "La bonne Franquette" alldeles i 
närheten av målarnas torg bakom Sacré Coeur uppe på 
Montmartre.  
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Fredag 6 september 
Vi checkar ut från hotellet och lastar bussen. Men vi lämnar 
inte Paris förrän framåt tretiden. Förmiddagen är fri för egna 
besök i staden. Kanske är det shopping som hägrar, eller 
besök på Louvren eller något av de andra muséerna. Eller är 
det en stund på ett café i Quartier Latin som lockar. På 
eftermiddagen åker vi till Charleveilles Mezières i södra 
delen av Ardennerna där middag väntar på vårt hotell. Ca 23 
mil 

Lördag 7 september 
Vi börjar resa norrut genom att följa floden Meuse genom 
Ardennerna. Vackra vyer, små städer och samhällen, floden 
som slingrar sig, berg och kullar. Det är sådant vi ser på 
förmiddagen. Därefter fortsätter vi norrut genom Belgien och 
Holland för att nå fram till vårt övernattningshotell i Bremen 
på kvällen. Ca 60 mil 

Söndag 8 september 
Den sista dagen genom norra Tyskland tar oss till färjan i 

Puttgarden. Sedan är vi i Danmark och snart är vi tillbaka i 
Sverige. Vi kan summera en intressant resa med många 
intryck och tänka tillbaka på de platser vi besökt de senaste 
dagarna. 86 mil 

Chaufför: P-O Ängegärd 
Reseledare: Bertil Aronsson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resevillkor 
 
Anmälningsavgift:  
Anmälningsavgiften är 1 500:-  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 

 

   Pris:  12 870:- 

   Enkelrumstillägg: 3.300:- 
   Utflykter och besök ingår i resans grundpris.  
   Mot tillägg: Båttur på Seine.  


