WO II in Normandië
8.2

5 dagen v.a.

949,-

reissom 2-pk alleengebruik v.a. 1.269,-

Pluspunten
vervoer in comfort class-touringcar
toeristenklassehotel in Caen
4x ontbijt en 1x diner
audiosysteem
de beste SRC-reisleider
inclusief 100% CO₂-compensatie

Reisleider Dirk: “Een fantastische reis met een centrumhotel en
vanuit militair-historisch perspectief een mooie combinatie van
musea en buitenlocaties.”

* entreegelden zijn exclusief

Bezienswaardigheden
Utah, Sword en Juno Beach
museum Omaha Beach
Airborne Museum Sainte-MèreÉglise
diverse begraafplaatsen van
Canada, Amerika en Duitsland
museum Le Mémorial Caen
Pegasus Bridge en Pointe du Hoc
Musée Arromanches 360
Colleville-sur-Mer

Vertrekdatum 2023
• 26 juli

Groepsgrootte
15-34 deelnemers

Exclusief
• entreegelden • fooien • kosten
eventuele lokale gidsen

D-Day, begin van de herwonnen vrijheid
De namen en data zijn bekend. Maar wie kent de achterliggende verhalen,
de gebeurtenissen en de bijzondere plekken? Een voor een sterven de laatste
ooggetuigen van een geschiedenis die toch keer op keer verteld en herdacht
moet worden. Deze bijzondere themareis neemt u direct aansluitend op
dodenherdenking en Bevrijdingsdag mee naar de stranden en dorpen, waar
jaren geleden geschiedenis werd geschreven.
Na vier jaar oorlog en bezetting waren de Duitsers voorbereid op een invasie
van de geallieerden. In de vroege ochtend van 6 juni 1944 verlieten de eerste
van uiteindelijk meer dan 150.000 soldaten hun landingsvaartuigen. D-Day
markeerde het begin van de bevrijding van West-Europa uit de handen van de
Duitse bezetters. Tijdens deze gedenkwaardige reis ziet u de hindernissen die
de vaak jonge Britse, Amerikaanse en Canadese soldaten op die 6e juni moesten
overwinnen. Op de stranden van Normandië, bij Pegasus Bridge en bij Pointe du
Hoc ervaart u hun strijd en de ongelooflijke prestatie die zij hebben geleverd.
U ziet ook de gevolgen: de begraafplaatsen waar duizenden gesneuvelden
hun laatste rustplaats zo ver van huis hebben gevonden. Ook bezoekt u musea
die met achtergrondverhalen de strijd van 6 juni recon- strueren. Kortom, een
speciale themareis die u niet mag missen!

De reis in het kort
dag 1
dag 2
dag 3
dag 4
dag 5

Naar Normandië
Caen en de Britse en Canadese stranden
Arromanches les Bains en Omaha Beach
Pointe du Hoc, La Cambe, Airborne Museum en Sainte Mère Eglise
Naar huis

Meer informatie en boeken: kijk op
SRC-reizen.nl of bel 050 – 3 123 123

Prijs per persoon, inclusief vluchten of busreis en verblijf in 2persoonskamers, LO of HP, excursies, exclusief entreegelden
(tenzij anders vermeld), SGR-bijdrage en Calamiteitenfonds.
Kijk voor uitgebreide, actuele (prijs-)informatie en algemene
voorwaarden op onze website of
bel ons op 050 - 3 123 123.

U zit goed bij SRC:

de beste reisleiders

de mooiste reisroutes

veel inclusief in de reis

100% CO₂-compensatie

tevreden reizigers: 8.8

