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T H E M A R E I S WOII: 
 

N O R M A N D I Ë 
 

15 t/m 21 september 2018 
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PROGRAMMA (wijzigingen voorbehouden) 
 

Zaterdag 15 september: Nederland - Caen  
Om 07.30 uur beginnen we ons reis zuidwaarts 
richting Frankrijk. We maken een tussenstop bij La 
Coupole, een onderaards complex en V2 raketbasis 
ten zuiden van Sint-Omaars. Om 13.00 uur 
vervolgen we de route richting Caen.  
 

Aan het begin van de avond (18.00 uur) bereiken 
we ons hotel in Caen, waar we de komende zes nachten zullen verblijven. Na het inchecken 
en de kamerverdeling staat er een diner voor u klaar. De rest van de avond kunt u naar eigen 
inzicht besteden.  
 

Zondag 16 september: Normandische Kust en Bénédictine 
Na het ontbijt vertrekken we voor een tocht langs de Côte Fleurie. We maken een stop in 
Honfleur, ongetwijfeld het mooiste havenstadje van de Normandische Kust.  
Via een mooie route rijden we verder naar Étretat. Deze badplaats is gelegen in een 
schitterende omgeving en de krijtrotsen zijn werkelijk indrukwekkend.  

 

Ook krijgt u deze 
middag de gelegenheid om Palais 
Bénédictine in Fécamp te bezichtigen.  
 

Hier kunt u Bénédictine proeven, een 
naar oud recept gebrouwen 
monnikenlikeur.  
 

Aansluitend rijden we terug naar het 
hotel, waar het diner gereed staat. 
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Maandag 17 september: Invasiestrand - dag 1: Bayeux en Caen 
Vanochtend bezoeken we Bayeux met zijn levendige straten. Ook bekend vanwege het 70 
meter lange wandtapijt waarop het verhaal van Willem de Veroveraars invasie van Engeland 
is afgebeeld in de Tapestry Bayeux (optioneel € 10,- p.p.). ’s-Middags keren we weer terug 
naar Caen. Hier kunt u een bezoek brengen aan het Mémorial museum (optioneel € 16,- 
p.p.) in Caen. Dit museum geeft u een indringend beeld van de gebeurtenissen tijdens de 
WO2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dinsdag 18 september: Invasiestranden - dag 2: 
Vandaag staat in het teken van D-Day. Na het ontbijt rijden we in ongeveer een uur naar St.-
Mère-Eglise, waar het Airborne museum gevestigd is. in de ochtend van 6 juni 1944 de eerste 
bevrijde stad van Normandië door de luchtlandingsdivisie van de 82e brigade. Ste-Mère-Église 
was van strategisch belang, omdat het de toegang voor de Duitse troepen vormde naar Utah 
Beach, waar we later naartoe zullen gaan.  Ste-Mère-Église is dan ook het beginpunt van de 
Route de Liberté en vooral beroemd vanwege de landing van de eerste parachutisten.  

 

Eén van de parachutisten, John 
Steele (paratrooper van het 82nd 
Airborne), bleef bij de landing met 
zijn parachute aan de kerktoren 
hangen. Hij werd onder vuur 
genomen door de Duitsers, 
waarbij hij in zijn voet werd 
geraakt. Hij redde zijn leven, door 
zich voor dood te houden. John 
overleed uiteindelijk in 1969. Aan 
de kerktoren van Ste-Mère-Église 
hangt een parachute met zijn 
beeld, ter herinnering aan hem en 
alle parachutisten.  
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Vervolgens rijden we naar Utah Beach. De meest westelijke van alle invasiestranden.  
De Sherman-tank en het monument herinneren aan D-day.  
U kunt hier op eigen gelegenheid lunchen in het restaurant Roosevelt, wat eveneens 
herinnert aan die vroege ochtend in juni ‘44.  

 

In de middag rijden we naar Pointe du Hoc (toegang gratis), een 30 meter hoge klif tussen 
Omaha Beach en Utah Beach die door de Duitsers met bunkers en kanonnen werd verdedigd. 
Op Pointe du Hoc werd een zware slag geleverd met bombardementen en invasies. 
Uiteindelijk werden na twee dagen de Duitsers definitief teruggedrongen. Het slagveld van 
diepe kraters biedt nog altijd een zeer indrukwekkende aanblik. Het 
terrein is weinig veranderd sinds juni 1944.  

 
Tot slot bezoeken we vandaag twee 
oorlogskerkhoven: Colleville bij Omaha 
Beach. Een begraafplaats met bijna 
10.000 graven en lange muur vol 
namen van soldaten die nooit 
teruggevonden zijn. Theodore 
Roosevelt jr. (zoon van de voormalige 
president van de VS) werd op Colleville 
begraven, naast zijn broer Quentin die 
in juli 1918 sneuvelde in het Franse 
Chamery. In het midden van de 

begraafplaats is een kleine kapel. De mozaïek op het plafond symboliseert Amerika, die haar 
zonen zegent als zij over de zee en door de lucht vertrekken om voor de vrijheid te vechten. 
Er is een bezoekerscentrum.  
Indrukwekkend is de Duitse begraafplaats bij La 
Cambe, waar meer dan 20.000 jonge Duitse soldaten 
zijn begraven.  
Tot slot een bezoek aan het Overlord museum 
(optioneel € 5,- p.p.), op korte afstand van het 
beroemde Omaha Beach.   
Het museum behandelt de periode van de Geallieerde 
landing tot aan de bevrijding van Parijs.  
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Woensdag 19 september: Invasiestranden - dag 3  
Vanochtend bezoeken we Batterie de Merville. Op het 
enkele hectare grote terrein vindt u o.a. Dakota C-47, 
die heeft deelgenomen aan de landing en vier ingerichte 
bunkers, die via een route te bezichtigen zijn. 
Indrukwekkend is de bunker die volledig is 
teruggebracht in de originele staat van 6 juni 1944. Er 
wordt ook een indrukwekkende geluid- en lichtshow 
opgevoerd. Als het lampje bij de ingang groen brand 
kunt u de kazemat bezoeken. 
 

Vervolgens rijden we over de beroemde Pegasusbrug, één van de eerste belangrijke doelen 
die de Britse 6de luchtlandingsdivisie innam. Bij Pegasusbrug heeft u ook de mogelijkheid te 
lunchen.  
 

Gelegen op een klif tussen Omaha Beach en Arromanches vormde Longues-sur-Mer een 
strategisch belangrijke plek in de Atlantikwall. De Batterie bezit een schietcommandopost en 
vier kazematten met elk een artilleriekanon van 150 mm. Het is de enige Batterie met de 
oorspronkelijke kanonnen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We eindigen onze tocht langs de 
Invasiestranden en belangrijke bolwerken uit 
1944 in Arromanches. 
 In de baai ziet u nog altijd de restanten van 
de transporteerbare haven Mulberry A en B.  
 
We bezoeken hier de cinema Arromanches-
360 waar op een zeer indrukwekkende 
manier de invasie, geschiedenis en de 
gevolgen hiervan worden tentoongesteld in 
een 20-minuten-durende film.  

 
 

Indien tijd heeft u de mogelijkheid om in 
Arromanches te wandelen en te winkelen, 
maar ook kunt u op eigen gelegenheid het 
indrukwekkende Musée du Débarquement 
(optioneel € 8,- p.p.) bezoeken.  
 
Aansluitend rijden we terug naar ons 
hotel.  
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Donderdag 20 september: Mont Saint-Michel en La Suisse Normande 
Op naar Mont Saint-Michel, de zogenaamde La Merveille, wat wonder betekent, is 
wereldberoemd. De bekende adbij is gelegen op een rotsachtig schiereiland in zee. Voordat 
de verhoogde weg aangelegd werd, was het eiland alleen bij eb over land te bereiken, omdat 
het bij vloed volledig door water omgeven was. Als u naar het eiland loopt heeft u dan ook 
een prachtig en indrukwekkend uitzicht op de Mont Saint-Michel en zijn abdij, is zeker de 
moeite waard en alleen toegankelijk voor voetgangers.  Daarnaast kunt u op eigen 
gelegenheid rondkijken, winkelen en wat eten en/of drinken.   

 
 
 

Na afloop rijden we terug richting 
Caen via de schitterende regio ‘La 
Suisse Normande’. Vanwege de 
beboste heuvels en diepe valleien doet 
deze regio denken aan Zwitserland, 
waaraan deze streek haar naam 
ontleent. 
 
 

Vrijdag 21 september: Caen - Nederland 
Na het ontbijt (09.30 uur) laten we Normandië achter ons en rijden terug naar Nederland. In 
omgeving van Breda (17.30 uur) sluiten we de reis af met een gezamenlijk diner. Vervolg 
terugreis vanaf de dinerlocatie (19.15 uur). Verwachte terugkomst (20.00 uur) in Nederland.  
(De juiste aankomstlocatie wordt nog vastgesteld) 
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WO II 1944 Normandië 
 

De landing in Normandië in 1944, codenaam Operatie Overlord, was de invasie van door 
nazi-Duitsland bezet West-Europa door de westelijke geallieerden door middel van een 
landing. Met bijna drie miljoen man die Het Kanaal naar Frankrijk overstaken, geldt het nog 
steeds als 's werelds grootste amfibische operatie. De operatie begon met luchtlandingen en 
een massale amfibische aanval in de vroege morgen van 6 juni. Landgevechten volgden tot 
22 augustus om het Normandische bruggenhoofd te behouden en uit te breiden, en 
uiteindelijk hieruit uit te breken. 

 

Dit leidde tot de val van Parijs. Het 
is een van de bekendste 
campagnes uit de Tweede 
Wereldoorlog, en de uitdrukking 
'D-Day' wordt vrijwel altijd 
geassocieerd met deze landing. Na 
de landing waren er nog twee 
maanden van zware gevechten 
nodig om heel Normandië te 
bevrijden. Naar schatting zijn in de 
slag om Normandië 68.000 Duitse 
soldaten en 63.000 geallieerde 
soldaten om het leven gekomen. 
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B U S R E I S  N O R M A N D I Ë 

 

€ 625,- * P.P. OP BASIS VAN EEN 
2-PERSOONSKAMER 

(* onder voorbehoud van prijswijzingen en beschikbaarheid accommodatie) 
 

INBEGREPEN 
 Vervoer per luxe touringcar Comfort Class voorzien van alle faciliteiten 
 6 overnachtingen in hotel Crocus Mémorial in tweepersoonskamer (do/wc) 
 Verblijf in het hotel met ontbijt en diner 
 Entree- en excursiegelden volgens het programma 
 Rondleiding 2 dagen invasiestranden met een ervaren Nederlandse gids 
 Reisbegeleiding met assistent/gids en 2 tolken 
 Afscheidsdiner  
 Vervoer ter plaatse, mits mogelijk binnen de rijtijdenwet 
 Verzorgingskosten chauffeur 

 

NIET INBEGREPEN 
 Lunch en overige verzorging 
 Toeslag 1-persoonskamer       € 100,- p.p. 
 Entree en excursiegelden buiten het programma     
 Calamiteitenfonds  
 Reis- en ongevallenverzekering (Comfort)   €   20,- p.p.  
 Annuleringsverzekering*      €   45,- p.p.  

 

*  Gaarne per direct aangeven of u annuleringsverzekering wil afsluiten bij ons? 
Attentie: Dit in geval als er een calamiteit bij u zelf of in uw familie alleen eerste graad 

voordoet. Dan kunt u aanspraak maken op deze verzekering. 
 
BETALING REISSOM (U ontvangt bij aanmelding een factuur van ons) 

 Aanbetaling:   € 125,- per persoon vóór 1 maart a.s. 
 Restbetaling:  € 500.- per persoon vóór 1 juni a.s. 

 

Betaling in termijnen mogelijk 
 1e termijn:  € 175,- per persoon vóór 1 april a.s. 
 2e termijn:  € 175,- per persoon vóór 1 mei a.s. 
 3e termijn: € 150,- per persoon vóór 1 juni a.s. 

 
De aanbetaling van € 125,- dient vóór 1 maart 2018 voldaan te worden.  
Bankrekeningnummer: NL85 ABNA 0246 1980 28 t.n.v. Wesemann Travel o.v.v. 
Normandië 2018 (of factuurnummer) 
 
Reisvoorwaarden 
Effe Weg is aangesloten bij de Algemene Ned. Vereniging van Reisondernemingen (ANVR), 
Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) en Stichting Calamiteitenfonds Reizen. 
 
Groepsgrootte 
Minimumaantal deelnemers voor het definitief doorgaan van deze reis: 25 
Maximumaantal deelnemers aan de reis: 30 
 
Reisprogramma 
Deze specifieke reis wordt bij Effe Weg ingekocht en uitgevoerd door Wesemann Travel.  

SLUITING 
INSCHRIJVING: 
 

1 MAART 
2018 
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Tolken 
Er gaan 2 tolken mee op reis: Alice Zwaal en Sebastiaan Boogaard (o.v.) 

 

 
Gids 
Uw plaatselijke gids in Normandië is 
mevrouw Marijke Magny-de Kleer.  Ze is 
de zuster van de bekende dove 
striptekenaar Gert-Jan de Kleer. 
 
 
 
 
 
 
 
Reisbegeleiding:     Ko ter Linden en Sandra van der Pijl (o.v.) 
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A C C O M M O D A T I E 

 
Hotel Crocus Caen Mémorial  
Hôtel Crocus Caen Mémorial ligt net ten noorden van Caen, op 4 km van het stadscentrum en 
op 500 meter van het Mémorial de Caen. Het hotel biedt een schaduwrijk terras en moderne 
kamers met gratis WiFi. 
 

Alle kamers hebben een flatscreen-tv, telefoon en een bureau. Sommige kamers beschikken 

over airconditioning en een mini-koelkast. De 

kamers zijn alle voorzien van een eigen 
badkamer. Op verzoek is er een haardroger beschikbaar. 
 

In de bar van Hôtel Crocus Caen Mémorial kunt u genieten van een drankje. Er wordt ook 
dagelijks een ontbijtbuffet aangeboden. 
 

Het personeel spreekt Frans en Engels. Er zijn rookvrije kamers.  
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Typisch Frans 
 

                                           
                         Dom Benédictine                                                Calvados  
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Soorten kazen 
 
 
    
 Traditionele Normandische appeltaart               Macarons 
 
 
 


