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PROPOZYCJA
„Ser-ce Normandii”

LICZBA OSÓB: 48
TERMIN: 18-22.09.2019



PURA VIDA !

2

Dlaczego Normandia?
Le Mont St Michel
Podróż do Normandii nie może się odbyć bez wizyty w Le Mont St
Michel. Sławna wyspa, która jest wpisana na listę światowego
dziedzictwa UNESCO. Koniecznie trzeba odwiedzić Opactwo Le Mont St
Michel – perełkę Normandii.

Sery
Normandia słynie z bogatych produktów mlecznych, a produkowane sery
są jedne z najlepszych we Francji! Najbardziej znanym jest tutaj
produkowany Camembert, który pochodzi z małej wioski o tej samej
nazwie w Orne. Istnieje oczywiście wiele innych warzonych w Normandii
serów, które warto spróbować, w tym Neufchâtel - SER-ce Normandii 

Jablka
Jabłka są uprawiane praktycznie w całej  Normandii, dzięki temu
znajdziemy tu wiele potraw na bazie jabłek, w tym pyszne Tarte aux
Pommes (szarlotka). Normandia może pochwalić się szeroką gamą
produktów jabłkowych, w tym cydru, pommeau i calvados.

Historia
Normandia ma bogatą historię sięgająca średniowiecza, ale najczęsciej
kojarzona jest z wydarzeń z II wojny światowej. Plaże Normandii były
miejscem lądowania aliantów podczas D-Day. Istnieje wiele miejsc,
muzeów i pomników, które  upamiętniają poległych z  II wojny światowej.
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Dzie 1 – zbiórka na lotnisku i przelot do Francji do Paryża (przylot w
godzinach porannych). Przejazd do Giverny i odwiedziny u Claude’a
Moneta. Zajrzymy do jego domu i przepięknych ogrodów. Właśnie od
niego zaczniemy naszą podróż po Normandii. Jest to również idealne
miejsce do odprężenia się po podroży. Kolejnym punktem będzie Rouen.
Udamy się na spacer po renesansowym mieście Joanny d'Arc. Następnie
hotel, kolacja i nocleg.

Dzien 2 – pobudka rano, szybkie francuskie śniadanie i w drogę.
Przejazd do Fécamp i Etretat - uroczych miasteczek nadmorskich z
malowniczymi widokami, przejazd przez Most Normandzki do
średniowiecznego portowego Honfleur nad ujściem Sekwany. Wspólna
kolacja, gdzie spróbujemy owoców morza. Najedzeni ruszamy w
kierunku hotelu w okolicach Caen.
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Dzień 3 – hotelowe śniadanie i przyjazd do Mont Saint Michel,
miejsca które spokojnie mogłoby pretendować do miana jednego z
cudów świata. Skalista wyspa św. Michała znajduje się około 2 km
od stałego lądu. Stała się ona miejscem budowy średniowiecznego
klasztoru, który dominuje nad niewielkim miasteczkiem. Następnie
przejedziemy do Avranches gdzie poznamy legendę Mont St.
Michel. Dzień zakończymy  wizyta w destylarni Calvadosu,
oczywiście połączona z degustacją. No i później już tylko wspólna
kolacją w hotelu i kładziemy Państwa do łóżek.
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Dzień 4 – poranna kawka i obowiązkowy croissant na śniadanie.
Można ruszać na zwiedzanie . Dzisiaj zobaczymy miejsca związane
ze słynną inwazją aliantów - port desantowy Arromanches i Omaha
Beach, następnie pojedziemy na cmentarz polski. Na koniec
odwiedzimy Mont Ormel, gdzie odbyła się ostatnia bitwa w
Normandii, w której szczególnie wsławili się Polacy.  Przejazd do
hotelu na kolację. Nocleg.
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Dzien 5 – Po śniadaniu poranna wizyta w Muzeum Sera w
Camembert i przejazd na popołudniowy samolot z Paryża do Polski.

Wszystko co miłe szybko się kończy, nasza wizyta w Normandii
niestety też..
.
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W CENIE WYJAZDU:
PRZELOTY w obie strony, tanie linie, bagaż podręczny
4 NOCLEGIi – w sprawdzonych hotelach 2* lub 3* gwiazdkowych, pokoje
dwu- i trzyosobowe (dla nieparzystych).
WYŻYWIENIE według programu, śniadania i obiadokolacje
OPIEKA Polskojęzycznego Pilota-Przewodnika
NIESPODZIANKI I DEGUSTACJE w czasie podróży
WIELE UŚMIECHU I ŻYCZLIWA ATMOSFERA w czasie wyjazdu
UBEZPIECZENIE turystyczne w wariancie podstawowym
SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA GRUPY – w terminie uzgodnionym
INFORMACJE PRAKTYCZNE – szczegółowy plik wysyłany drogą
mailową

POZA CENĄ WYJAZDU (DODATKOWO PŁATNE):
WSTĘPY I ATRAKCJE – 100eur
WYDATKI NATURY OSOBISTEJ np. przekąski, napoje, pamiątki, taksówki, połączenia
telefoniczne
Zwyczajowe napiwki dla kierowcy i lokalnych przewodników– około 10 euro/osoba
Dopłata do pokoju jednoosobowego.
CENA: PRZY GRUPIE MIN. 48 OSÓB – 2399pln
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Do uslyszenia!

Zapraszam do kontaktu:

Rafal Rouba
+48 601 632 580

biuro@puravida.com.pl

PURA VIDA !
www.puravida.com.pl

pl. Dabrowskiego 3
90-249 Lódz, Polska
NIP: 725-214-33-98
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