
5 dagen / 4 nachten
kamer & ontbijt

Afreisdata Prijs per persoon
(op basis van 2-pers.-kamer)

18 mei 20 € 630

01 juni 20 € 630

20 juli 20 € 630

24 augustus 20 € 630

14 september 20 € 630

05 oktober 20 € 630

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 115

3e volw. in één kamer € 275

Kind tem 11 jaar € 250

Halfpension € 104

Opstapplaatsen: A

HOTEL LE FRUITIER ***
Ligging: in het centrum van het koperstadje Villedieu-les-Poêles
Uitrusting: receptie, lift, bar, terras, restaurant, gratis wifi, mooie kamers met 
bad of douche, toilet, telefoon, tv, gratis wifi
Maaltijden: ontbijtbuffet, ’s avonds verzorgde 3-gangen maaltijden

INBEGREPEN
• ****PRINCESS CLASS AUTOCAR
• Kamer met ontbijtbuffet
• Begeleiding door een Nederlandstalige gids vanuit België 

Dag 1 • België - Rouen - Villedieu-les-Poêles
Voor de middag rijden we naar Rouen, de hoofdstad van Normandië. Samen met de kathedraal behoren de Rue du Gros-Horloge en de 
glasramen van de kerk Ste. Jeanne d’Arc tot de belangrijkste bezienswaardigheden. ’s Namiddags zetten we onze weg verder richting Villedieu-
les-Poêles. Installatie in ***Hotel Le Fruitier.

Dag 2 • Mont Saint-Michel - Villedieu-les-Poêles
In de voormiddag bezoeken we facultatief de Mont Saint-Michel (± € 9 pp). Na de middag brengen we een bezoek aan een calvadosdistilleerderij 
(± € 4 pp). 

Dag 3 • Omaha Beach - Bayeux
In de ochtend rijden we via Saint-Lo naar de hoge rotskust van Pointe du Hoc. Langsheen het invasiestrand Omaha Beach en de Amerikaanse 
begraafplaats gaan we naar Arromanches waar we facultatief het landingsmuseum bezoeken (± € 9 pp). Na de middag bezoeken we in Bayeux 
facultatief het beroemde tapijtwerk van koningin Mathildis van Vlaanderen en haar hofdames (± € 9 pp).

Dag 4 • Cherbourg - Saint-Vaast-la-Hougue
We rijden naar Sainte-Mère-Eglise voor een kort bezoek. Nadien gaat het verder via Valognes naar Cherbourg. Hier kunnen we een facultatief 
bezoek brengen aan het unieke museum “La Cité de la Mer” met de mogelijkheid om “Le Redoutable”, ’s werelds grootste onderzeeër 
(± € 16 pp) te bewonderen. In de namiddag rijden we langs de prachtige kust naar Saint-Vaast-la-Hougue, een schilderachtig vissershaventje 
waar facultatief een oesterkwekerij kan bezocht worden (± € 8 pp).

Dag 5 • Villedieu-les-Poêles - Caen - Honfleur - België
Voor de middag rijden we naar Caen. Tijdens de stadswandeling 
brengen we een bezoek aan het Château Ducal en de kerk van 
L’Abbaye-aux-hommes. Vervolgens houden we halt in Honfleur. Na 
de middag keren we via de Pont de Normandie terug naar België.
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