Kjetils Bussreiser AS

Tlf +47 62 83 52 20

www.kjetilsbussreiser.no

JERSEY OG BRETAGNE
Med besøk i Honfleur - Mont St. Michel - St.Malo - Rennes - Reims

Avreise 12.april PÅSKE - 12 dager kr. 17 950,Unik
og
innholdsrik
reise!!

Normandie
Navnet på dette vakre
kystlandskapet i Nord -Frankrike
kommer fra den gangen vikinger,
«nordboere» slo seg ned i
området. Møre-vikingen GangeRolv ble år 911 den første viking
hertugen av Normandie. Det var
hans etterkommer, Wilhelm
Erobreren, som erobret den
engelske tronen da normannerne
vant slaget om Hastings i år 1066.

Honfleur

Dag for dag program:
Dag 1: Østlandet - Gøteborg

En perle av en by; Fortryllende
fiskelandsby, det sies at havner
blir ikke mer idylliske enn de er
her i Honfleur, ved Seinens
munning. Imponerende
historiske hus som kjemper om
plassen langs bryggene, det
samme gjør gallerier og
restauranter. Honfleur er tett
pakket med kulturelle
severdigheter, men allikevel
kanskje mest kjent for
kunstneren Claude Monet

Første dag går ferden til Gøteborg. Underveis blir det tid til
flere hyggelige pauser før vi ankommer Gøteborg og sjekker
ombord på Stena Line sin ferge som tar oss på natt seiling
over til Kiel. Vi koser oss med en deilig buffet med drikke
inkludert mens båten legger fra kai kl.18.45

Dag 2: Kiel - Liege
Denne dagen går turen til Belgia. Vi kjører autobahn A1 via
Hamburg og Dortmund i Ruhr-området før tar over på A4
etter Køln. Vi passerer også Aachen før vi krysser grensa inn
til Belgia hvor vi følger E40 og E 42 frem til Liege og frem til
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Park Inn by Radisson Liege Airport.Vi koser oss med en god
middag og sosial hygge før vi trekker oss tilbake til rommene
våre for en god natt søvn.

Dag 3: Liege - Honfleur
Jersey
Jersey er en av kanaløyene som vi
finner rett utenfor kysten av
Normandie. Her bor det ca 100 000
mennesker med adskillig tykkere
lommebok enn folk flest. Jersey har
et fantastisk landskap med et svært
behagelig klima, koselige byer og et
levende jordbruk. Vi skal bo på
flotte Pomme Dór i hovedstaden
Saint Helier. Pomme Dór har spilt
en vesentlig rolle for Jersey historie,
spesielt under 2.verdenskrig. Vi bor
midt i smørøyet her og byen har et
rikt utvalg av butikker og kafeer. Å
besøke Jersey er som å komme til
ett land i miniatyr, ingen
kriminalitet til tross for øyas 80
banker, hyggelige mennesker og
veldig god mat.

Mont St. Michel
Imponerende tidevannsøy hvor
tidevannet beveger seg inn og ut
med en hastighet på 1 meter i
sekundet. Tidevannet stiger og
synker inntil 14 meter. Øya ble først
bebygd på 500-tallet og er i dag en
egen kommune med ca 50
innbyggere. Du vil garantert bli
bergtatt bare av å se profilen fra
land - MEN vi skal besøke øya som i
århundrer har vært ett reisemål for
kunstnere og pilegrimer - Om
tidevannet er på vår side!
HUSK KAMERA!!

Etter en god er vi klare for en ny og spennende dag. Vi tar
plass i bussen og passerer byene Charleroi og Mons før vi
kjører inn i Frankrike. Vi kjører over på A29 før vi passerer
Amiens som blant annet er kjent for å ha den største gotiske
bygningen i Frankrike. Vi følger skiltene mot Le Havre og
fortsetter på A131 mot Honfleur og frem til vårt koselige
hotell på Best Western Le Cheval Blanc som ligger midt i
hjertet av Honfleur med all mulig idyll som nærmeste nabo. Vi
spiser en god middag og overnatter. Om trafikken går greit så
er vi tidlig fremme og kan nyte tiden her i Honfleur.

Dag 4: Honfleur - Saint-Malo
Dagen idag vil by på mange minnerike opplevelser og vi
starter med prøvesmaking av Calvados og ost hos en liten
koselig familiedrevet produsent før vi fortsetter til en
uforglemmelig restaurant for lunsj. Mette i magen fortsetter
vi dagens eventyr mot vakre Mont St.Michel og vi håper at
tidevannet er på vår side. Dagens endestasjon blir Saint-Malo
hvor vi sjekker inn på Hotel France et Chateaubriand for 2
netter. Hotellet ligger i gamlebyen innenfor bymuren så noe
gange må påberegnes ettersom bussen ikke kommer inn hit.
Felles middag på kvelden
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Rennes
Sjarmerende Rennes ligger
bare en times kjøretur unna
Saint-Malo og er i dag den
fungerende hovedstaden i
Bretagne. Byen har mer enn
200 000 innbyggere, men 65
000 av dem er studenter som
studerer ved byens universitet
( Anno 1735 )
Byens opprinnelse går tilbake
til Romertiden og midt i
middelalderen ble NordEuropa inntatt av en ny trend.
Hus med treverk ble bygget
som svar på dette nye
fenomenet. De mange
bindingsverkshusene i
Bretagne og Rennes
reflekterer denne trenden,
som oppsto spesielt i
etterkant av hundreårskrigen
og den franske opprørskrigen.
Bindingsverkshus er nøkkelen
til den arkitektoniske arven vi
finner i Rennes og Bretagne
mer generelt. Vi kan fortsatt
få glimt av denne arkitekturen
i dag på en spasertur rundt
det historiske sentrum.
286 hus av denne typen står
fremdeles i gatene her i
Rennes

Dag 5: Saint-Malo ( utflukt Rennes )
Mulig vi våkner til måkeskrik i dag ettersom vi er så nærme
vannet, men vi nyter omgivelsene. Dagen i dag kan man
benytte til egne aktiviteter eller velge å være med på en
utflukt til Bretagnes hovedstad Rennes. Uansett valg så møtes
vi alle til felles middag på kvelden.

Dag 6: Saint-Malo - St.Helier / Jersey
Etter en tidlig frokost sjekker vi ut og går ombord i bussen og
kjører de få metrene til terminalen hvor vi parkerer bussen og
tar med oss ønsket bagasje inn i terminal bygningen. Vi skal
nå ferge over til kanaløya Jersey, båtturen tar ca 2 timer og vi
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har reserverte seter ombord. Båten har både kafeteria og Taxfree.
Ved ankomst kanaløya, henter vi vår bagasje på rullebåndet
før vi viser pass. På utsiden av terminalen møter vi vår sjåfør
som skal ta oss med til vårt flotte hotell her i St.Helier
.
Vi ankommer tidlig så det er enda litt tid før vi kan sjekke
inn ,men vi leverer vår bagasje på hotellet og gjør oss kjent i
byen
Felles middag i hotellets fantastiske restaurant om kvelden

Dag 7: Jersey rundtur
Idag skal vi gjøre en interessant og fin tur rundt øya, krever
lite fysisk aktivitet da det meste er med buss. Vi besøker blant
annet en lokal perle fabrikk; « Jersey Pearls», vi spiser felles
lunsj, ser på all den imponerende naturen og er vi riktig så
heldig så kanskje sand-mannen Simon er på plass i år også. Vi
er tilbake ved hotellet på ettermiddagen.

Dag 8: Jersey
Dagen i dag til egne aktiviteter, vårt flotte hotell ligger rett
ved byens gågaten og i kort avstand til havet så her skorter det
ikke på muligheter; shopping, museer, puber, restauranter,
krigshistorie eller hva med en liten sykkeltur rundt øya?
Reiselederen legger opp til felles utflukter for de som
ønsker.Felles middag om kvelden

Dag 9: Jersey - St.Malo - Reims
Vi sjekker ut av hotellet, tar med oss vår bagasje og går
ombord i bussen som skal kjøre oss ned til kaia. Båten som tar
oss tilbake til St.Malo har avreise 08.55. Vi slapper av og nyter
overfarten på vei over til fastlandet og Frankrike som vi
ankommer kl.11.20. Dagens mål er champagne byen Reims
hvor vi skal bo flott midt i hjertet av byen, Best Western
Premier Hotel de la Paix. Felles middag og noen vil kanskje ta
seg en rusletur før vi sier god natt.

Kjetils Bussreise AS

Tlf + 47 62 83 52 20

www.kjetilsbussreiser.no

Dag 10: Reims - Bremen

Reisefakta:

Dagen i dag blir ganske så internasjonal, frokost i Frankrike, lunsj i
Belgia og middag i Tyskland. Etter frokost sjekker vi ut, forlater
Reims, men fortsetter ett lite stykke på fransk jord før vi krysser
grensen inn til Belgia. Vi passerer Liege, men vi tar også en liten tur
innom Nederland på vår vei til Tyskland og Bremen. Middag og
overnatting på Radisson BLU Hotel.

* Bussreise
* Stena-Line Gøteborg - Kiel
t/r med plass i innvendig
dobbeltlugar
* 9 hotellovernattinger på
bra og sentrale hoteller

Dag 11: Bremen - Kiel
Byen Kiel er dagens destinasjon. Her venter Stena Line sin båt med
avgang til Gøteborg kl.18.45. Vel ombord møtes vi til turens siste
felles middag. Vi nyter deilig buﬀetmat med drikke inkludert.

* 11 frokost
* 11 middag
* 2 lunsj
* Prøvesmaking av Calvados
og oster i Normandie
* Ferge Saint-Malo - Jersey
t/r
* Transfer båt - hotell t/r på
Jersey
* Guidet rundtur på Jersey
med buss
* Reiseleder
Tillegg:
Enkeltrom/lugar kr. 4590,Utflukter:
Rennes kr. 500,-

Dag 12: Gøteborg - Østlandet
Vi ankommer Gøteborg kl.0915, og starter umiddelbart på
hjemturen. Etter en god pause på Nordbysenteret ruller vi over
grensen til Norge på ettermiddagen. Alle er hjemme i løpet av
kvelden.

