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REGLER 

för anmälan, betalning och avbokning 

Man slutför sin bokning genom att betala anmälningsavgiften på 
1500kr/person. Slutlikviden skal erläggas senast 65 dagar innan 

avresa.  
- 65 dagar innan avresan kan man avboka till en kostnad på 700kr.  
65 – 35 dagar före avresa kostar en avbokning 50% av resans pris.  
35 – 0 dagar före avresa kostar en avbokning 100 % av resans pris.  

I samband med att man bokar sig kan man också betala en 
avbeställningsförsäkring för 385 kr som gör att man får hela resan 
återbetald vid avbokning för t ex sjukdom, olycksfall etc minus en 

mindre avbokningskostnad. Läkarintyg erfordras.  
Om vi som resebyrå avbokar resan på grund av oroligheter på 

resmålet eller på grund av för få deltagare så informerar vi 
resenärerna om detta senast 5 veckor före avresan. I sådant fall 
återbetalas hela den summan respektive resenär har inbetalt för 

resan.  
 
 
 

 

Adress: Renshammarvägen 8B, 821 50 Bollnäs 

Email: info@duvres.se 

www.duvres.se Tfn 0278-16005 BG. 5199-4119 

Org. nr. 556467-9651 
Garantier ställda enligt krav från Kammarkollegiet 

Paris & Normandie 5-10 september 
 

Dag 1, 5 september 

Avresa från Arlanda 10.40, ankomst Paris kl 13.10. 

Från flygplatsen tar vi buss mot Giverny där vi besöker 

Monets trädgård, för att se den plats som gav konstnären 

inspiration till många av sina konstverk, här har vi även 

möjlighet till få nåt i oss. Vi åker därefter vidare till vårt hotell 

i Caen och checkar in på IBIS Budget Caen Gare. 

 

Dag 2, 6 september 

Efter frukost börjar vi dagen med att besöka Memorial de 

Caen, krigsmuseet från andra världskriget. Vi åker vidare till 

Arromanches där vi har en av flera landstigningsstränder, 

Gold Beach. Efter lunch åker vi till den amerikanska 

kyrkogården i Coleville sur Mer. Vi åker vidare för fotostopp 

vid Omaha Beach och får en känsla av hur det såg ut när de 

Allierade landsteg den 6 juni 1944. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi fortsätter med ett stopp vid Pointe de Hoc innan dagens 

landstigningsspecial nått sitt slut och vi åker tillbaka till 

hotellet där vi äter middag. 

 

Dag 3, 7 september 

Idag väntar ett besök på den mycket fascinerande klippan 

Mont St Michel som ligger strax utanför Normandies kust. Vi 

får skjuts ända ut till ön och tar oss genom borggården upp till 

klostret som ligger på klippans topp. Därefter har vi ett par 

timmar på egen hand då vi även passar på att äta lunch innan 

vi återsamlas för transport tillbaka till vår buss och återresa till 

Caen och middag. 

Det är en ganska krävande promenad som väntar idag upp till 

klostret, se till att ha bekväma promenadskor. Man kan även 

avstå att gå hela vägen upp och istället få mer tid i nedre 

delen av borgområdet.  

 

Dag 4, 8 september 

Idag lämnar vi Normandie och åker till Paris. På vägen 

besöker vi Ludvis XIVs, solkungens, slott i Versailles. Här får 

vi en guidad rundtur genom ett av världens mest magnifika 

palats och trädgårdar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi åker sen vidare till Paris och checkar i lugn och ro in på 

Ibis Montmartre innan vi tar en promenad upp till Montmartre 

och Sacré-Cœur innan middag. 

Dag 5, 9 september 

Idag väntar Paris på oss! Vi inleder med en bussrundtur med 

några fotostopp och ett längre stopp i Notre Dame. Vi 

fortsätter till Louvren där vi äter lunch innan vi guidas genom 

det enorma museet och ser bland annat ett av världens mest 

kända konstverk, Mona Lisa. Vi forsätter dagen med att på sen 

eftermiddag ta oss till Eiffeltornet där dagens guidade 

gemensamma tur avslutas. Den som vill bokar en tur upp i 

tornet (25 euro, i regel långa köer, vi försöker förhandsboka 

och minska kötiden för dem som vill upp), den som vill åker 

med bussen tillbaka till hotellet istället. 

 

Dag 6, 10 september 

Vi har idag en fridag att utforska Paris innan vi sent på 

eftermiddagen åker buss till flygplatsen och återvänder hem 

till Sverige, åter Arlanda 21.55. 

 

Pris: 10.950 kr, enkelrumstillägg 1.700 kr 

Ingår: Flyg, flygskatter, alla transfers, utflykter och inträden. 

Svensktalande reseledning. Auktoriserad  svensktalande guide 

dag 1, 2, 4 och 5. Frukost dagligen och dricks till guide, hotell 

och chaufför. 

Tillkommer: Dricks till chaufför, guider och hotell 200 kr. 

Måltidsdryck, luncher & middagra. Ev. biljett till Eiffeltornet, 

ev båtresa eller andra inträden och utflykter än de 

specificerade i program. 

Direktflyg med SAS: 5 sep Arlanda – Paris 10.40 – 13.10,   

10 sep Paris – Arlanda 19.30 – 21.55 
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