Normandie – Studieresa
22 – 25 oktober 2015
Varmt välkomna till Normandie! Här väntar en intensiv långhelg med så mycket att uppleva att det
räcker en lång bit in i vintermörkret. På den här resan har vi tagit det bästa av det mesta för att få
du ska få ut så mycket som möjligt av dagarna i Normandie. Vi har lagt upp en bekväm och lite
lyxig resa på 4 dagar. Här följer ett preliminärt dag-för-dag program:

Dag 1 – Torsdag 22 oktober
Ankomst till Paris flygplats under morgonen. Vi möter upp på flygplatsen och därifrån avfärd
med buss mot Normandie. En lätt lunch (t.ex. baguette m dryck) serveras under färden.
Första besöket blir på Haras de Sassy som har många kända avelshingstar och en otrolig
rekreations-anläggning för hästar med spa och simbassäng.
Besök hos Frankrikes stora avels-stjärna Ready Cash (besök bekräftas närmre avresa)
Vi avslutar dagen med att checka in på det otroligt charmiga ”Pavillon de Gouffern” 4**** där vi
kommer att spendera natten. Det blir gemensam 3-rätters middag.

Dag 2 – Fredag 23 oktober
Vi äter tidig fransk frukost och de extra morgonpigga hinner med en liten promenad i de
vackra omgivningarna. Vi packar väskorna och beger oss västerut. Dagens besök planeras
enligt följande:
Vi viker förmiddagen åt familjen Dubois, vi planerar besök hos J-E Dubois på Haras de la
Perrier. Jean Etienne är en av sönerna till den store monsieur Dubois och även han är både
tränare och hingsthållare. På stuteriet finns flera av de berömda hingstarna. Kanske hinner vi
med ytterligare ett besök hos klanen Dubois eller på Haras de Cruchette som är en enorm
hingststation med hela 9 hingstar uppstallade.
Lunch är en seriös företeelse i Frankrike, det blir en lång lunch innan vi fortsätter.
På eftermiddagen besöker vi gemytliga Haras de Fligny (Thierre
Besnard) där vi finner många unga och intressanta avelshingstar.
Vi åker nu ut till kusten för att nå Deauville tidig kväll. Logi på trevligt
3***hotell (2 nätter)
Dag 3 – Lördag 24 oktober
Frukost på hotellet.
Vi ägnar förmiddagen till invasionskusten ( ca 1,5 timme med buss till Arromanche) med en duktig
guide som berättar om händelserna kring den 6 juni 1944. Eventuellt besöker vi den amerikanska
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kyrkogården med sina nästan 10.000 kors är det ett mäktigt minnesmärke
beläget på en udde och blickar ut över Omaha Beach en av de fem stränderna för invasionen.
Tid för härlig lunch vid havet eller i den fantastiska byn Beuvron-en-Auge.
Efter lunch blir det Calvados, med provsmakning såklart! Åter i Deauville sen eftermiddag.
Kväll på egen hand i Deauville eller så bokar vi en trevlig restaurang för gemensam middag!
Dag 4 – Söndag 25 oktober
Sovmorgon - frukost på hotellet och utcheckning
Dagen planeras till att åka på landsorts-trav och se några lopp innan det bär iväg till Paris och
flygplatsen för hemresa. Tävlingsprogrammet är ännu inte klart, vi återkommer i augusti med
mer detaljer om denna eftermiddag.
Tillbaka i Sverige under sen kväll.

Hotellen

Hotell Pavillon de Gouffern 4**** http://www.pavillondegouffern.com/fr/index.php
Hôtel Almoria 3***+ http://www.almoria-deauville.com/
Pris per person i delat dubbelrum 3 nätter: 5.950 kr
I priset ingår:
* Resa i turistbuss från Paris flygplats t/r enligt programmet
* Logi, 3 nätter enligt programmet, i delat dubbelrum
* Frukost x 3
* Middag på Pavillon de Gouffern – 3 rätters
* Picnic-lunch dag 1
* Calvados-besök
* Alla studiebesök
* Reseledare från Equi Tours
Tillkommer/ingår ej:
* Flygresan till/från Paris, vv kontakta oss för pris.
* Enkelrumstillägg 1450 kr /3 nätter
* Övriga måltider, inträden och drycker som ej är nämnda i programmet.

Flygförslag från Stockholm och Köpenhamn – Obs! ingår ej i priset!
22 okt
22 okt

Stockholm – Paris
Köpenhamn – Paris

06.30 – 09.10
06.50 – 08.50

Air France
Air France

25 okt
25 okt

Paris – Stockholm
Paris – Köpenhamn

19.30 – 22.00
20.45 – 22.35

Air France
Air France

Bokning & Villkor
Sista anmälningsdag den 20 sep 2015
En anmälningsdeposition á 2.000 kr per person skall vara oss tillhanda 10 dagar efter
boknings datum. Slutbetalning ca 4 veckor före avresa. Vi reserverar oss för ändringar i
programmet samt för prishöjningar p.g.a. flygskatter och/eller valutakursförändringar. Minst
25 deltagare för att resan ska kunna genomföras enligt ovan.
Avbokningsvillkor specificeras på bokningsbekräftelsen.
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