Pris for turen:
Enkeltromstillegg:

kr 17.850,kr 4.500,-

Hoteller vi skal bo på:

Med Arkivets Venneforening
til Brussel, Strasbourg, Paris og Normandie
31. august – 9. september 2018

Le Plaza Hotel Brussels
Boulevard Adophe Max 118-126
1000 Bruxelles
Tlf: +32 2 278 01 00

https://www.leplaza-brussels.be/en/
Hotel Hannong - Strasbourg
15 rue du 22 Novembre
67000 Strasbourg
Tlf: +33 3 88 32 16 22

http://www.hotel-hannong.com/
Paris Montmartre Sacre Coeur Hotel****
3 rue Caulaincourt 75018 Paris
Tlf: +33 9 69 36 61 30

https://www.accorhotels.com/gb/hotel-0373mercure-paris-montmartre-sacre-coeurhotel/index.shtml
Omaha Beach Hotel
Chemin du Colombier 14520 Port en Bessin
Tlf: +33 2 31 22 44 44

Hei alle venner av Arkivet.

https://www.accorhotels.com/gb/hotel-1215mercure-omaha-beach-hotel/index.shtml

I 2018 går medlemsturen til Brussel, Strasbourg, Paris og Normandie. Vi
reiser med fly til Oslo og videre til Brussel for spennende og historiske
inntrykk. Derifra drar vi videre med buss til Strasbourg, Paris og senere til
Normandie. Igjen står vi foran en innholdsrik og sosial tur med mange
opplevelser.
•
•
•

Stein Chr Salvesen: +47 900-76490
Nils Sverre Ingebretsen: +47 959-47120
Tor Hultmann: +47 480-94346

•
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Vi tar forbehold om endringer i programmet

Dag 1 - 31. august
Fremmøte på Kjevik kl 0530 (Tidlig, men vi
begynner jo å bli vant til det). Vi ankommer Brussel
kl 1005, hvor det står buss som vil kjøre oss til
hotellet. Den norske ambassadøren til EU kommer til
hotellet for å fortelle om den politiske situasjonen.
Etter dette er vi klar til å gjøre Brussel på egen hånd.
Vi samles kl 1930 til felles middag på en av de bedre
restaurantene i nærheten av Grand Place.
Dag 2 - 1. september
Etter frokost kl 0900 drar vi ut til NATO`s
hovedkvarter for informasjon om NATO`s
utfordringer fremover. Vi prøver også å få tilgang til
en av EU`s institusjoner etter lunsj.
Kl 1930 Felles middag på hotellet
Dag 3 - 2. september
Etter frokost kl 0900 kjører vi mot Strasbourg. Vi
gjør noen stopp underveis, og da er det plutselig en
kjøretur på ca 6 timer. Vi sjekker inn på hotellet og
gjør oss kjent i byen. Kl 2000 Felles middag på
hotellet.

Dag 4 - 3. september
Etter frokost drar vi til KZ Natzweiler. NN-leiren
hvor mange nordmenn (deriblant sørlendinger)
havnet i fangenskap. Her får vi en orientering om
leirens historie ved musèets ledelse. Vi spiser lunsj
i en av de små landsbyene i nærheten. Vi drar
tilbake til Strasbourg og får en guidet omvisning i
byen. Kl 1930. Felles middag på en av byens
restauranter..
Dag 5 - 4. september
Etter frokost kl 0900 besøker vi Europarådet og får
en orientering og omvisning.
Deretter kjører vi mot Paris. Også denne
kjøreturen vil ta bortimot 6 timer. Vi sjekker inn
på hotellet og spiser felles middag ca kl 2000.

Dag 6 - 5. september
Etter frokost får vi en guidet omvisning i Paris.
Ettermiddagen på egen hånd. Vi samles kl 2000 til
felles middag på en av de spennende restaurantene på
Montmartre.

Dag 7 - 6. september
Etter frokost kl 0900 sjekker vi ut av hotellet, og
besøker Sacre Coeur før vi kjører mot hotellet i
Normandie. Ca 3 timers kjøretur. Vi sjekker inn på
hotellet og spiser felles middag kl 2000.

Dag 8 – 7. september
Etter frokost setter vi av hele dagen til D-dagen 6.
juni 1944. Vi besøker strendene hvor invasjonen fant
sted. Vi får tid til å besøke muséene i området, og
garanterer guide som vil fortelle historien slik den
var. Vi finner en god restaurant hvor vi har felles
middag.
Dag 9 – 8. september
Vi setter av hele dagen til Caen, hjembyen til
Vilhelm Erobreren. Ved hjelp av guide får vi
omvisning i denne historiske byen, og nok tid på
egen hånd til å oppleve byens atmosfære. Under
andre verdenskrig ble Caen sterkt bombet av
amerikanske og britiske bombefly da byen var
sentral i de alliertes strategi for Operasjon Overlord,
men den tyske motstanden var langt sterkere enn hva som var forventet. Felles middag
på hotellet.
Dag 10 – 9. september
Etter frokost kjører vi mot Paris og Charles de
Gaulle. Etter en innholdsrik og minnerik tur er vi på
vei hjem til Kristiansand igjen. Via Oslo lander vi på
Kjevik kl 1835

