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Velkommen til Normandie! 

Lillesand Sjømannsforening inviterer deg til en 

spennende reise ut i Europa! Vi starter turen 

med nye Holland Norway Lines - om bord i MS 

Romantika som seiler direkte fra Kristiansand til 

Eemshaven i Holland. I løpet av 2 dager kjører vi 

gjennom Holland og Belgia frem til byen Caen i 

Normandie. 4 netter skal vi bo her og vi har lagt 

opp spennende utflukter. Vi skal selvsagt besøke 

invasjonsstrendene - det var som kjent her D-

dagen 6. juni 1944 foregikk. Andre attraksjoner 

får også besøk av oss, vi planlegger å besøke 

Bayeux-teppet og fremstiller Vilhelm Erobrerens 

tokt og slaget ved Hastings i 1066 - som enda 

den dag i dag er siste gang England ble erobret 

av en fremmed makt! Reisen hjemover har vi 

lagt om Waterloo - hvor som kjent Napoleion led 

sitt nederlag. Vi har en overnatting i Belgia og en 

siste i Bremen før vi krysser Skagerrak med vel-

kjente MS Superspeed siste og 9. dagen! 

  9 dager, 28. september - 6. oktober 2022 

 



Turen dag for dag: 

 

DAG 1 

Onsdag 28. september 2022: 

Lillesand – Kristiansand: Vi møtes på avtalt sted i Lillesand 

i god tid, kl 13.00. Avreise kl 13.30 og vi kjører det korte 

stykket frem til Kristiansand. Her sjekker vi inn for overfart 

med cruiseferjen MS Romantika tilhørende rederiet Hol-

land   Norway Line som kl 15.00 seiler til Eemshaven. Vi 

sitter i bussen om bord og tar heisen  behagelig opp fra 

bildekk til våre lugarer.  Etter hvert møtes vi til felles mid-

dag, inkludert fri drikke, i buffètrestauranten om bord.  

DAG 2 

Torsdag 29. september 2022: 

Eemshaven, Nederland - Rotterdam - Beveren, Belgia, ca 

410 km: Dagen starter om bord MS Romantica med deilig 

frokostbuffet, før vi kl 09.00 ankommer Eemshaven. Vel i 

land kjører vi mot det berømte Afsluijtdijk - bygget for å 

holde storhavet ute fra Ijsselmeer som holder lavere vann-

stand. Imponerende hvordan nederlenderne ved hjelp av 

hardt arbeid og ingienørkunst har klart å skaffe seg mer og 

mer landjord. Vi gjør et stopp ved utsiktpunkter før vi fort-

setter frem til Rotterdam. Vi foreslår å gjøre en avtale med 

Den norske Sjømannskirken her - et kort stopp for litt kaffe 

og vafler? Denne dagen har vi effektivt ca 5 1/2 timer å   

kjøre langs gode veier. Stopp for middag og overnatting 

ved vårt hotell i kveldingen. 

DAG 3 

Fredag 30. september 2022: 

Beveren - Dunkerque - Calais - Caen, Frankrike, ca 540 km: 

Frokost på hotellet før vi fortsetter forbi storbyen Gent. 

Ferden leder oss ut mot kysten av Den engelske kanal og 

utpå formiddagen har vi mulighet til å legge inn et stopp 

ved Dunkerque. Byen og stedet er en vesentlig del av krigs-

historien knyttet til 2. verdenskrig. Havne– og ferjebyen 

Calais passerer vi også før vi fortsetter reisen på gode veier 

mot vårt mål for turen - Caen. Vi sjekker inn her for over-

natting 4 netter på hotellet vårt med sentral beliggenhet. 

Felles middag på hotellet etter ankomst og en tur på rom-

mene som blir vårt «hjem» de neste nettene.  

DAG 4 - 6 

Lørdag 1., søndag 2. og mandag 3. oktober  2022: 

Opphold i Normandie: Vi våkner hver dag til deilig frokost 

på hotellet. Vår anbefaling er å ikke sette avreise for da-

gens utflukter altfor tidlig. Vi skal også nyte at vi er på tur. 

Nyte en god frokost, en god kopp kaffe og trivelig, sosialt 

samvær hvor den gode praten står i sentrum. 

Vi foreslår at første dagen vi oppholder oss her, brukes i 

Caen. Rusle litt rundt i byens gater. Kanskje en ettermid-

dagsutflukt til den lille landsbyen Villedieu-les-Poëles, kjent 

for sine mange kobbersmeder? 

Søndag anbefaler vi skal stå i D-dagens tegn. Vi besøker 

invasjonskysten og legger opp et interessant besøkspro-

gram. Det var her det viktige grunnlaget ble lagt i 1944 for 

å befri Europa fra nazistenes jerngrep. Her iverksatte de 

allierte styrkene tidenes største landgangsoperasjon - aldri 

til nå overgått av noe annet i krigshistorien. Vi besøker bl.a. 

den amerikanske kirkegården hvor 9.386 marmorkors, satt 

opp pent i rekke, peker mot havet. Ved Arromanches ser vi 

restene av den kjempemessige, kunstige havnen som ble 

bygget i England og slept over kanalen.  



 

Siste dagen lar vi foreløpig være litt åpen med hensyn til 

programmet - dette legger vi siste hånd på i samarbeide 

med reisekomitéen. Det berømte Bayeux-teppet vil vi like-

vel forespeile, og et besøk her - lar seg greit kombinere 

med å tilbringe mer tid ved monumentene og muséene fra 

landgangen i 1944, dersom interesse for det. Bayeux-

teppet er mer enn 900 år gammelt, det er 70,5 meter 

langt og det fremstiller historien om Vilhelm Erobrerens 

tokt og slaget ved Hastings i 1066. Når vi er i Normandie, 

må vi også huske på at vi er calvadosens område - brenne-

vinet som fremstilles av epler. 

DAG 7 

Tirsdag 4. oktober 2022: 

Caen - Waterloo - Leuven, Belgia, ca 500 km: Frokost må 

til og vi sjekker ut før avreise og dagens etappe. Vi kjører 

nordover og passerer inn i Belgia fra Frankrike like øst for 

Lille. Vi næmer oss det som på mange måter er Europas 

hovedstad, Brüssel. Her sør for storbyen finner vi Water-

loo, stedet hvor Napoleon utkjempet sitt siste slag. I 1815 

tapte han som kjent, led sitt nederlag og minnestedet har 

et flott museum vi kan besøke. Ved byen Leuven gjør vi 

stopp for kveldens middag og overnatting. 

DAG 8 

Onsdag 5. oktober 2022: 

Leuven - Bremen, Tyskland, ca 460 km: Dagens starter 

med en god frokost. I dag skal vi fra Belgia, vi skal en liten 

svipp innom Nederland og fra Venlo krysser vi inn i Tysk-

land med retning Duisburg. I raskt og behagelig tempo 

krysser vi Rhinen her. Nå er vi i Ruhr, det store industriom-

rådet som ble så viktig for gjenoppbyggingen av den tyske 

økonomien etter 2. verdenskrig. I Tyskland benevnes dette 

nå som en «metropolregion» - en region hvor flere store 

byer vokser sammen og inn i hverandre. Mangfoldige mil-

lioner mennesker bor og for kun få tiår siden var foruren-

singen her så total at skog og vegetasjon døde. Vi må nes-

ten la oss imponere nå av hvor effektiv og omfattende 

rensingen har vært. 

I Münster, vennskapsbyen til Kristiansand - foreslår vi å 

legge et stopp midt på dagen. Anledning til å rusle rundt 

litt, gjøre seg litt bedre kjent med byen, spise litt - og kose 

seg på egen hånd. Overnattingen og middag har vi denne 

kvelden lagt til Bremen. 

DAG 9 

Torsdag 6. oktober 2022: 

Bremen - Flensburg - Hirtshals - Lillesand, ca 630 km: En 

god tysk frokost siste dag på tur. Vi sjekker ut av  hotellet 

og kjører mot Hirtshals. Tid til en liten handlestopp i Flens-

burg legger vi inn. Vi reiser med Color Lines ferje Super-

speed I med avgang kl 20.45. Om bord har vi i turprisen 

inkludert reservasjon i buffètrestauranten med det vel-

klingende navnet «Catch Me If You Can». Velsmakende 

kalde og varme retter står vi fritt til å forsyne oss av. Også 

drikke i form av vann, juice, øl, vin og brus kan vi fritt for-

syne oss av. De reserverte setene beholder vi helt frem til 

ankomst Kristiansand som er beregnet til kl 23.59. Straks 

etter ilandstigning og tollklarering fortsetter vi opp til E18 

og frem til Lillesand hvor turen avsluttes. Takk for turen! 

Koselig gate i Bremen Restene av moloen i Dunkerque 



Booking: 37 93 15 15 eller post@touring.no 

TURPRIS 
9 dager kun kr 11.990,- 
 

Avreisedato: Onsdag 28. september 2022 

Retur: Torsdag 6. oktober 2022 

Turprisen inkluderer: 

 Reise i moderne helturistbuss kjørt av   
erfaren sjåfør 

 Velorientert reiseleder 

 Cruiseoverfart Kristiansand - Eemshaven i 
delt innvendig dobbeltlugar 

 Frokost og middag inkludert på cruise-
overfart 

 7 hotellovernattinger i delt dobbeltrom 

 7 hotellfrokoster 

 7 middager i forbindelse med hotellover-
nattingene 

 Buffétbord inkludert drikke til om bord 
på MS Superspeed I siste kvelden 

 Fergeoverfart Hirtshals - Kristiansand 
med Color Lines Superspeed 

Alle veiavgifter og bompenger 
 

 

Tillegg: 
Enkeltrom hoteller og cruise kr 3.350,- per person 
Utvendig enkeltlugar kr 450,- per lugar 
Utvendig dobbeltlugar kr 250,- per lugar 

Forbehold om endringer som følge av skrivefeil og 
forhold utenfor vår kontroll! 

Bymusikantene fra Bremen 

Løvehaugen, monument ved Waterloo 

Rådhuset i Caen 


