EN SLOTS-TUR TIL IRELAND OG NORMANDIET
Vi starter ferien ONS 06 juli 2016 og ankommer til Landhaus Eden,
øst for Soltau.

http://www. Gower-hotel.com
16 JUL kører vi mod Portsmouth og indlogere os igen på hotel Tree
Swans i Hungerford.

www.hotel-lueneburger-heide-soltau.de

TOR 07 JUL ankommer vi til Hotel Stralener Hof nordvest for
Düsseldorf
17 JUL tager vi færgen Portsmouth-Le Havre og begiver vi os mod
”Vores franske residens” Hotel LÉsperance i Lisieux, hvor vi vil
opholde os i 4 dage, 17-21 JUL, og her kan udforske Normandiets
herligheder og selvfølgelig invasionskysten. Hotellet her er valgt så
der er mulighed for også, at få kikket lidt på terrænet bag kysten og
opleve den nordfranske land-idyl med de små hyggelige byer og især
Cafeerne.
www.straelenerhof.de
FRE 08 JUL kører vi videre til næste stopover hotel: IBIS i Calais, hvor
vi overnatter for at tage Eurotunnel til England næste morgen.
Hotellet er valgt fordi det ligger tæt på tunnelen til UK og vi derfor
kan starte rimeligt tidligt næste morgen.

.
www.lisieux-hotel.com
TOR 21 JUL begiver vi os til endnu et hotel ”i den bedre ende”,
Chateau de Namur syd for Brüssels.
http://ibis.com/gb/hotel-0715-ibis-calais/index.shtml
LØR 09 JUL, om morgenen indlader vi bilerne på togvogne og efter
overfarten kører vi mod Hotel Three Swans i Hungerford.

www.threeswans.net
SØN 10 JUL kører vi det sidste stykke til Fishguard, hvor vi tager
færgen til Rosslare, Ireland. Vel landet fortsætter vi til Kilronan
Castle, hvor vi vil have hovedkvarter i de næste 5 dage.

http://www.chateaudenamur.com/homepage
FRE 22 og LØR 23 JUL skal vi tage ophold på Schloss Waldeck hvor vi
kan besøge Slottets museum, sejle en tur på søen lige neden for
slottets vinduer, eller besøge én af de midttyske historiske småbyer i
området.

http://www.schloss-hotel-waldeck.de
http://www.kilronancastle.ie
Efter vi har gennemtrawlet ”Den Irske Countryside” tager vi FRE den
15 JUL færgen Rosslaire-Fishguard og indlogerer os på Hotel Gower.

Søndag 24 JUL begiver vi os til vores sidste hotel, igen Landhaus
Eden øst for Soltau.

Herefter er den planlagte tur forbi og alle begiver sig videre på egen
hånd, eller måske mod bopælen.

Turen er tilrettelagt, så køreafstanden mellem hotellerne er mellem
300-450km så der kan gøres afstikkere fra ruten, hvis der er noget
interessant at se på.
Her er en mulighed for at opleve den engelske/franske kanalkyst, 3
slotte og et antal hoteller ”i den bedre ende” og selvfølgelig krigshistorie, hvis man er til det, samt nordfransk håndværk og kogekunst
som har givet sit (store) bidrag til det berømte ”Franske Cuisine”.
Alt i alt 19 dage i luksus hvor vi kan opleve topografien på en ny
måde fra sæderne i vores klassikere.
Den samlede pris for 19 dages uforglemmelige oplevelser og luksus,
inkl. Hoteller, morgen- og aftensmad og færge/tog transport
forsøges holdt under 31.000kr for 2 personer og en bil med morgenog aftensmad. Prisen er selvfølgelig forudsat, at vi når op på 21
deltagende par. Hvis ikke, indhenter jeg ”den økonomiske
konsekvens” hos hotellerne.
Betaling for turen opdeles i 3 rater, hvor 1. rate på 5000kr skal
indbetales først i MAJ 2015, 2. rate på 16.000kr 01. OKT 2015 og 3.
og sidste rate på ca. 10.000kr 01 MAJ 2016.
For god ordens skyld vil jeg anføre, at Lene og Jeg er på tur på lige
fod med alle øvrige og at jeg er derfor heller ikke er ”Turguide”
under forløbet. Kontakten til Hotellerne står jeg dog for.
Det er således deltagerne selv, der tilrettelægger udflugter og
aktiviteter fra hotellerne på turen.
Hvis I vil med i 2016 og opleve en noget anderledes feriemåde, skal I
melde jer til hurtigst muligt. Tilmeldingen foregår efter ”Først til
mølle” princippet.
Al rate-indbetaling skal foregå via Bank, så vi har dokumentation for
betaling m.v.
Pt. er 9 par tilmeldt, så vi nærmer os de magiske 21 par i alt.
Jesper Johansen.
Lyshøjvej2, Forlev. 4241 Vemmelev.
29 45 43 66
jkj@outlook.dk
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