
        
    
 
 

     

ÅLANDSBANKENS SENIORRESA 

Bretagne och Normandie 

10 - 17 OKTOBER 2018 

EN RESA I SAMARBETE MED AXTOURS RESEBYRÅ 

 

DAG 1: ONSDAG 10  OKTOBER 2018                                              ÅLAND-STOCKHOLM-PARIS 
 
Vi lämnar Mariehamn med morgonfärjan och äter frukost ombord. På vår färd till Arlanda stannar vi 
för lunch på Steninge Bruk innan flyget till Paris avgår klockan 16:10.  Vi anländer till den franska 
huvudstaden klockan 18:40 och möts av buss och vår svenskspråkiga guide, som kommer att vara 
med oss under hela vistelsen i Frankrike.  Incheckning på vårt hotell i Montparnasse och kvällsmåltid 
på en trevlig kvarterskrog alldeles nära hotellet. 

 

DAG 2: TORSDAG 11  OKTOBER 2018              PARIS-SAINT MALO 
 
Vi inleder dagen med en guidad stadsrundtur med buss. Vi guidas längs den kända avenyn Champs 
Elysées som binder samman Triumfbågen och Place de la Concorde. Vi åker vidare till ön Ile de la Cité 
där vi ser den praktfulla katedralen Notre Dame. Efter en gemensam lunch har vi tid för en promenad 
i Montmartre innan vi tar kvällståget till Saint Malo. Direkttåget TGV tar 3 timmar och vi äter en lätt 
kvällsmiddag ombord.  Vi bor i den gamla sjöfatsstaden Saint-Malo som under kort tid var en egen 
liten republik. Den gamla stadskärnan är omgiven av vatten på tre sidor och refereras till som Intra-

Muros, inom stadsmurarna. Stadens glanstid var på 1500-talet, då sjöfarten – både som handelsfart, 
men också som rent sjöröveri och slavhandel – blomstrade.   Vi är framme i Saint Malo vid 21-tiden 
och checkar för de kommande tre nätterna in på vårt centralt belägna hotell Mercure Balmoral.   

 
 
 



        
    
 
 

DAG 3: FREDAG 12  OKTOBER 2018                                       CANCALE-MONT SAINT MICHEL 
 
Efter frukost och en guidad stadsrundtur till fots i Saint Malo fortsätter vi med vår buss mot 
fiskesamhället Cancale. Ostron från Cancale anses vara av högsta kvalitet och många 
parisrestauranger serverar bara ostron härifrån. Vi besöker ostronfarmen La Ferme Marine, där 
ostronen odlas i stora stålsäckar i minst tre år som måste vändas och skakas varje vecka.  Efter 
rundvandring får vi smaka ostron tillsammans med bröd och vin. Cancales hamnområde sjuder av liv 
och ute i havet åker båtar stillsamt förbi. Längst norrut ligger nu ostronbäddarna blottlagda och på 
kajen säljs dagsfärska ostron som öppnas om man så önskar.   Invid hamnen äter vi gemensam lunch 
med de typiska ”moules frites” – musslor och pommes frites.  
Vi tar oss österut från Cancale och åker till Mont-Saint-Michel, en av Normandies mest hänförande 

syner.  Den lilla staden ligger på en granitklippa mitt ute i havet, dit man tar sig över en vägdamm.  På 

båda sidor om denna ser vi sandig och dyig sjöbotten, som täcks av vatten när det är springflod vid 

ny- och fullmåne.  Väl framme besöker vi klostret Notre-Dame-sous-Terre och klosterbyggnaden ”La 

Merveille”.  

 

Vi lämnar Mont Sant Michel sen eftermiddag och är tillbaka i Saint-Malo tidig kväll. Den som känner 

för det gör ännu en kort stadsvandring på egen hand. Kanske du passar på att stiga upp för trapporna 

till tornet som hyser Musée International du Long Cours Cap-Hornier?  Gememsam middag på 

hotellet. 

 

 

DAG 4: LÖRDAG 13  OKTOBER 2018                         IL DE BRÉHAT 
  
Efter frukost styr den här dagen kosan västerut mot Ploubazlanec för överfart till ön Île-de-Bréhat. 
Île-de-Bréhat har ett annat klimat än inlandet och uppvisar en delvis annan flora. Ön är bilfri och vi 
möts av en fransk idyll med vackra rundade stenhus, ljusblått vatten och rosatonade granitklippor.  
Här finns endast några hundra bofasta invånare och här råder ett behagligt lugn. Vi tillbringar dagen 
på denna vackra blomsterö där vi guidas runt av vår egen lokale guide. Här äter vi även en rustik 
fransk lunch. Vi är tillbaka i Saint-Malo vid 18-tiden.  På kvällen promenerar vi till vår restaurang 
”L’Absinthe”, där köksmästarenserverar en högklassig middag i den genuina 1600-talsbyggnaden. 
  



        
    
 
 
DAG 5: SÖNDAG 14 OKTOBER 2018                         SAINT MALO-BAYEUX-TROUVILLE SUR MER  
 
Vi lämnar nu Saint-Malo och färdas till Bayeux, den mycket vackra lilla staden som även den har en 
välbevarad, delvis medeltida stadskärna. Vi  åker till ”Le musée de la Tapisserie de Bayeux” och ser 
den berömda bayeux-tapeten. Tapeten är en medeltida textil som skildrar normandernas erövring av 
England år 1066, nästan som ett bildspel. Med hjälp av audioguide på svenska får vi veta mer om den 
arbetsdryga framställningen och historien kring tapeten.    
 
Efter besöket finns det tid för lunch på egen hand innan vi tar en kort sightseeeing då vi ser den 
mäktiga katedralen som började byggas på 1000-talet och i vars kor bayeuxtapeten var avsedd att 
hänga.   Vår dag fortsätter med besök hos ciderproducenten och destillatören Château de Breuil. Vi 
får här en visning och följer äpplets väg från frukt till cider till ekfatslagring innan vi får provsmaka det 
lättare starkvinet ”pommeau” och en 15 årig calvados.  
 
Vi fortsätter till kuststaden Trouville-sur-Mer dit vi kommer vid 18-tiden var vi kommer att bo på 
hotell Mercure under tre nätter.  I denna lilla småstadspärla finns härliga marknader, inbjudande 
restauranger, barer och stränder.  Går du över bron är du plötsligt i tvillingstaden Deauville med sin 
berömda strandpromenad. Vi går en guidad stadspromenad innan middag på hotellet. 
 
 

   

 
DAG 6: MÅNDAG 15 OKTOBER 2018  PEGASUS BRIDGE-MEMORIAL CAEN-INVASIONSKUSTEN 
 
Den 6 juni 1944, den dag som alltid kommer att ihågkommas som D-dagen, landsteg över 
hundratusen allierade soldater på Normandies stränder för att ta upp kampen med de nazistiska 
ockupationsstyrkorna. Det blev inledningen till ett av Andra Världskrigets mest kostsamma och 
betydelsefulla slag som var avgörande för krigets fortsatta förlopp. Många av den tidens miljöer är 
bevarade, den sönderskjutna udden vid Pointe du Hoc, det helt bevarade tyska kanonbatteriet i 
Longues, och den sorgesamma amerikanska krigskyrkogården i Colleville.   
 
Vi åker via Bénouville med stopp vid Pegasus Bridge, en nyckelpunkt i striderna som berättades om i 
filmen ”The Longest Day”.  Vi fortsätter till Caen och besöker ”Memorial Museum i Caen” där vi går 
en guidad rundtur.  Här får vi en god överblick över hela andra världskriget, från dess första dagar 
fram till krigsslutet.  Utanför muséet står den svenske konstnären Reutersvärds berömda staty av en 
pistol med knut på pipan. 



        
    
 
 

 
 
Vi äter lunch i Arromanches där engelsmännen konstruerade en konstgjord hamn som delvis finns 
kvar i bukten.  Efter lunch fortsätter vi mot Omaha Beach och vackert belägen ovanför stranden 
ligger den största av kustens gravplatser, den Amerikanska krigskyrkogården ”Normandy American 
Cemetery and Memorial”, i Colleville-sur-Mer.  Kyrkogården etablerades den 8 juni 1944, två dagar 
efter D-dagen.  Omkring 10 000 soldater är begravda här, i gravar märkta med vita kors i snörräta 
rader på den 70 hektar stora kyrkogården. Kyrkogården har blivit en stor sevärdhet och är välbesökt 
av anhöriga till de som stupade i kriget.    
 
Den stora mängden äppelträd vi ser ger de goda drycker Normandie är världsberömt för; cider och 
calvados.  Bland de familjeägda producenterna är Calvados Christian Drouin den näst största, vilket 
är svårt att tro när man besöker deras gård och ser de två lagerhus som gömmer fatlagrade skatter 
från 1939 och framåt. Gården påminner om en skånsk bondgård, både till utseende, storlek och 
verksamhet. Företaget drivs idag främst av Christian och hans son Guillaume, båda engagerar sig i 
större delen av produktionen med allt från skörd och jäsning, destillering och fathantering till 
försäljning och marknadsföring.  Efter guidad rundtur får vi prova regionens olika spirituoser, denna 
gång på bästa sätt kombinerade med de kända normandiska ostarna.  Dagen avslutar vi med middag 
på restaurang ute på landet innan vi senare på kvällen återvänder till Trouville-sur-Mer. 
 

 



        
    
 
 
DAG 7: TSIDAG 16 OKTOBER 2018                                                          GIVERNY OCH HONFLEUR 
 
Precis på gränsen mellan Normandie och Ile de France finns den lilla orten Giverny där 
impressionisten Claude Monet anlade sin drömträdgård och levde de sista fyrtiotre åren av sitt liv. 
Här går vi en guidad tur bland vackra blomsterbäddar, välkända broar och näckrosdammen.   Man 
har idag återskapat trädgården precis som den var samt renoverat bostadshuset till dess 
originalskick. Trots att anläggningen är välbesökt förblir den en härlig totalupplevelse med dess 
välkända broar, näckrosdammen och gullregnen. Du har även möjlighet att besöka det lilla 
amerikanska impressionistmuséet på egen hand.    
Vi äter lunch i ljuvlig pastoral miljö innan vi fortsätter till hamnstaden Honfleur, vars unika miljö 

inspirerat konstnärer alltsedan impressionister som Monet, Renoir och Pisarro målade här.   

Här ges tid att strosa på egen hand innan vi återvänder den korta biten till Trouville-sur-Mer, där vi 

på kvällen har avslutningsmiddag på trevlig restaurang. 

 

 

DAG 8: ONSDAG 17 OKTOBER 2018                                                               HEMRESA  

Vi åker efter frukost mot flygplatsen Charles de Gaulle för flyg hemåt som avgår klockan 14.  Vi landar 

i Stockholm klockan 16:25 och tar kvällsfärjan hem till Mariehamn dit vi anländer klockan 22:30. 

 

 

 



        
    
 
 
PRIS: 1880,- euro per person i dubbelrum, för Ålandsbankens Premium eller Private Banking 

kunder 1830,- euro 

enkelrumstillägg 270 euro 

Priset inkluderar 

Busstransfer med åländsk buss från Mariehamn till Arlanda och retur 

Frukost ombord på utresan 

Lunch i Sverige på utresedagen 

Flyg Arlanda - Paris t/r 

Övernattning i *** och **** hotell; i Paris (1 natt) Saint-Malo (3 nätter) och Trouville-sur-mer (3 nätter) 

Busstransporter i bekväm resebuss enligt programmet inklusive chaufför 

Måltider i Frankrike: 5 luncher och 6 middagar, inklusive vin.  

Vi har valt uppskattade restauranger, vanligtvis är lunch och middag 3-rätters menyer. 

Besök, provsmakningar, entréer enligt programmet 

2 reseledare från Ålandsbanken i enkelrum inkluderade 

Svensktalande guide som möter upp på flygplatsen i Paris och följer med gruppen under hela resan 

Middag ombord på färjan under hemresan till Åland 

 
Ingår inte: 

Personliga utgifter såsom drycker i baren eller service på hotellen 

Reseförsäkring eller avbeställningsskydd 

Lunch en dag i Bayeux och på hemresedagen 
Övrigt som inte framgår ovan 
 
Resevillkor 
Anmälningsavgift 200 euro per person, slutbetalningen förfaller 4 veckor före avresa. 
Avbokningsvillkor: Efter den 1.6 anmälningsavgiften, efter den 24.8 50% av resans pris och efter den 12.9 100% 
av resans pris. 
 
Hotell: 

https://www.accorhotels.com/gb/hotel-0803-ibis-paris-maine-montparnasse-14th/index.shtml 

www.balmoral-saintmalo.fr 

https://www.accorhotels.com/gb/hotel-9800-mercure-trouville-sur-mer-hotel/index.shtml 

 
Reservation för ändringar/ smärre programjusteringar. 
 

 

 

      

 

 

 


