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JAAR

In de prijs is niet inbegrepen:
• De maaltijden tijdens de heen- en terugreis en de middagmalen ter plaatse
•  Alle dranken
• Reis-en annuleringverzekering (€ 4,25 per dag per persoon)
• De fooi van de chauffeur is vrijblijvend en is een uiting van uw waardering en 

appreciatie

* Vroegboekkorting is alleen geldig op de basisprijs en niet op supplementen. 
** In dezelfde kamer met 2 volwassenen / Wij raden niet aan om met 3 volwassenen één kamer te nemen omdat dit niet ten goede komt aan uw comfort en privacy. 
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NIEUW

Caen is de perfecte uitvalsbasis om de Remembrance ge-
schiedenis van de streek te ontdekken. Laat u verleiden 
door het eigentijds design en de gezellige sfeer van dit 
3-sterenhotel. In heel het hotel heeft u gratis wifi. De ka-
mers zijn voorzien van airco, badkamer met douches en een 
flatscreen tv. In 2020 werd het hotel stijlvol gerenoveerd. 
Het volledige hotel werd in een modern jasje gestopt waar u 
van alle comfort geniet. 

ZENITH CAEN ***

Ons hotel:  PROGRAMMA
Op 06 juni 1944 tijdens D-day vielen de geallieerden de 
zwaar verdedigde kust van Normandië in Frankrijk aan. Ze 
braken door de Duitse verdediging heen en wisten vaste 
voet te krijgen in vijandelijk gebied. Samen met de slag om 
Normandië die erop volgde behoort D-day absoluut tot één 
van de beslissende veldslagen in de militaire geschiedenis. 
In 2021 is het precies 77 jaar geleden dat D-day in Norman-
dië plaatsvond. Wat kan je verwachten tijdens de D-day 
herdenkingstour in Normandië?

• We bezoeken alle invasiestranden: Sword, Juno, Gold,  
 Omaha en Utah beach.
• Iedere ochtend wordt een briefing gehouden die u meer 
 zal vertellen over Operatie Fortitude en Operatie 
 Overlord. De besproken punten worden tijdens de dag  
 dan uitgelicht. We bezoeken bekende maar evenzeer 
 minder bekende plaatsen in Normandië. Sterke verhalen 
 en anekdotes vormen een belangrijke leidraad doorheen 
 de tour. 
• We bezoeken oa:
 - Pegasus Bridge & Museum
 - Mdm Gondrée cafe
 - American military cemetery in Colleville-sur-mer
 - Duitse begraafplaats La Cambe
 - St-Mère Eglise & AB museum
 - Pointe de Hoc
 - Graye-Sur-Mer
 - Merville (Batterij van Merville
 - Arromanches (360° museum)
 - Longues sur Mer
 - Tapisserie Mathilde
 - Port-En-Bessin

De slagvelden van Normandië zijn een plek van herinnering, 
spiritualiteit en bedevaart waar de littekens van deze bloe-
derige oorlog zichtbaar blijven. De vele bijzondere plekken 
en bezienswaardigheden schenken aandacht aan de be-
langrijke momenten uit de geschiedenis van WO2.

De voormalige slagvelden zijn vandaag de dag essentiële 
en drukbezochte plekken waar je stilstaat over onderwer-
pen als verzoening, vrede en vrijheid en hoe belangrijk het 
is deze waarden over te dragen op toekomstige generaties.

 Vertrekdata Prijs p.p.

03/06/’23 € 736,60 

5 dagen - Halfpension 

Single supplement € 224,00

In de prijs is inbegrepen:
•  Vervoer per luxe viersterrencar voorzien van bar, toilet & airco 
• Ervaren Herman & Vandamme chauffeur
• Gespecialiseerde Herman & Vandamme gids
• 4x Overnachting in Zenith Caen
• 4x Ontbijtbuffet in Zenith Caen
• 4x Diner in Zenith Caen
• Toegangsgelden  
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