Cognac og Normandie
- med blant annet besøk til Braastad og Invasjonskysten
Den vakre byen Cognac, i den idylliske kommunen i Frankrike med det, i manges øyne,
vakre navnet, er et vakkert sted uansett om du liker drikken eller ikke. Her kan du føle deg
som en prins eller prinsesse, ridder eller stallgutt, alt ettersom hva du legger i det.
Her finner du middelalderarkitektur, smale brusteinsbelagte gater, renessanse fasader,
frodig natur, franske livsnytere og selvfølgelig, utsøkt mat! Et besøk til Normandie og høre
mer om den spennende i landsstigningshistorien, oppleve vakre strender og fasjonable
steder. Vi bor i Bayeux, et perfekt utgangspunkt for interessante utflukter. Det er flere gode
grunner til å «ta» Normandie, over 1000 år etter at vikingene gjorde det: De vakreste
strender i Frankrike ligger i Normandie. Ikke på Rivieraen. Velkommen til en fantastisk
reise i Frankrike.
Dag 1. Hjemsted –Gøteborg
Vi kjører til Gøteborg og Stena Lines terminal for overfart til
Kiel. Om bord slapper vi av og spiser dagens middagsbuffe.
Dag 2. Kiel – Liege
Vi setter kursen for Liege hvor vi passerer kjente byer som
Hamburg, Bremen, Osnabrück før ankomst Liege.
Overnatting og middagsservering.
Dag 3. Liege – Cognac
Vi starter dagen med besøk på champagne fabrikken Mumm.
Etter besøket fortsetter turen til Cognac. Vi kjører til Ibis
Styles Cognac Hotel for innsjekk som blir vår base. Byen
Cognac ligger midt i området Charente, sørvest i Frankrike.
Middagsservering på hotellet.
Dag 4. Cognac med besøk til Braastad
Vi besøker Braastad Cognac. Braastad Cognac er et av Norges mest solgte
cognacmerker. Høsten 2003 erobret Braastad Cognac blant annet gull- og sølvmedalje i
en prestisjetung konkurranse i London. I tillegg blir det vinsmaking i nærområdet. Ifølge
Jan Braastad drikker ingen mer Cognac enn nordmenn. Han er tredje generasjon
nordmann på det tradisjonsrike Cognac-huset i Jarnac. Her finnes store eikefat med
Cognac som er tappet til spesielle anledninger, og forseglet etter alle regler. To tønner
vekker spesiell oppmerksomhet. Innholdet ble tappet og forseglet den dagen kongebarna
ble født. Krittmerkene viser fødselsdato og navn både for prins Sverre Magnus og
prinsesse Ingrid Alexandra. Middagsservering på hotellet.
Dag 5. Dagen er din
Selv om Cognac er en liten by, finnes det
blant annet mer enn 50 spisesteder i byen. De
aller fleste ligger i nærheten av gågaten, men
det er garantert mest liv midt i sentrum, på en
av uterestaurantene på Francois' I plass.

Dag 6. Cognac – Bayeux
Videre til Bayeux hvor vi passerer byer som Nantes og Rennes før ankomst Bayeux som
blir vår base under oppholdet. Middagsservering på hotellet.
Dag 7. Bayeux med utflukt
Under vårt opphold får vi historien om invasjonen den 6. juni i 1944 da de allierte styrkene
steg i land i Normandie i et av historiens største og mest avgjørende slag. Vi besøker
Invasjonskysten hvor vi finner historiene om invasjonen. I løpet av dagen besøker vi blant
annet den vakre amerikanske krigskirkegården ved Omaha Beach, Invasjonsmuseet og
360 graders kinoen i Arromanches samt inngang til Memorial de Caen. Videre til Bayeuxteppet som er et 70 meter langt brodert veggteppe fra tiden etter slaget ved Hastings i
1066. Middagsservering på hotellet.
Dag 8. Dagen er din
For de som ønsker det arrangerer vi et besøk til Livarot for ostesmaking og
Calvadossmaking. Middagsservering på hotellet.
Dag 9. Bayeux – Leverkusen
Kursen videre til Tyskland og Leverkusen som blir vår endestasjon for overnatting og
middagsservering.
Dag 10. Leverkusen – Kiel
Videre til Kiel og Stena Lines terminal. Om bord hygger vi oss i lag og spiser turens siste
middagsmåltid.
Dag 11. Gøteborg – Hjemsted
Straks etter ankomst samles vi i bussen og setter kursen tilbake til vårt hjemsted med alle
nødvendige stopp underveis. Vel hjemme igjen takker vi for turen og alle minnene fra
Cognac og Normandie.
11 dagers tur
Avreisedato: 15.09
Pris pr. person: kr.13.495.Prisen inkluderer:
 Buss følger under oppholdet
 Stena Line, Gøteborg – Kiel tur og retur inkludert 2 middagsmåltider med drikke, 2
frokoster
 8 Hotellovernattinger, inkludert 8 middager, 8 frokoster
 Inngang med omvisning og smaksprøver Braastad Cognac
 Inngang til Memorial de Caen museet
 Inngang til Arromances 360 filmen
Tillegg i prisen:
 Enkeltrom kr.1.840. Singellugar kr.480. Ostesmaking og Calvadossmaking kr.240.- pr. person
Påstigningsrute:
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Påmelding:
Haverstad Turbiler tlf. 61 29 61 47

