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RESA MED MARCO SMEDBERG FÖR 
TOMMY SCOTTS VÄNNER 

NORMANDIE 
Att de allierade lyckades genomföra invasionen i Normandie vände andra världskrigets förlopp. Dessutom är det 
världens hittills största militära amfibieoperation. Följ med på en resa längs landstigningsstränderna och följ det 
dramatiska förloppet när de allierade lyckades ta sig i land och bryta igenom det tyska motståndet. Att området 
är fullt av intressanta kvarlämningar och museer kombinerat med det utmärkta franska köket gör Normandie till 
ett utmärkt resmål. 
 
Din historiske ciceron är Marco Smedberg och vi bor bekvämt på mellanklasshotell Novotel Bayeux, där resan 
inleds under eftermiddagen med individuell incheckning och en gemensam middag på hotellet.  
  
Dag 1 -  16 juni. Ankomst Bayeux 
Samling och välkomstdrink på hotellet före middag. 
 
Dag 2 – 17 juni. Normandie – med ett amerikanskt perspektiv 
Vi börjar dagen med en längre busstur på drygt en timme bort till 
Sainte Mère Eglise som låg i det amerikanska brohuvudets flank. Här 
luftlandsatte amerikanerna i mörkret före invasionen, vilket ledde till 
striderna runt kyrkan. Fallskärmssoldaten John Steel fastnade i 
kyrktornet och spelade död innan han togs tillfånga av tyskarna – 
han hänger fortfarande som staty i kyrktornet.  
 
Vi besöker både den lilla kyrkan och det amerikanska museet Airborne Museum strax intill som skildrar 
amerikanernas luftlandsättningar.  
 
Därefter kör vi tillbaka mot invasionsstränderna och besöker Point du Hoc. Uppför denna branta klippa 
klättrade allierade jägarsoldater och erövrade de tyska ställningarna 
bara för att konstatera att kanonerna de skulle förstöra hade 
flyttats. Lunchen äter vi i på Restaurant L' Omaha i St Laurent sur 
Mer. Sedan vandrar vi ut på den berömda Omaha Beach och 
försöker sätta oss in i hur de amerikanska soldaterna trots allt 
lyckades ta sig i land. De som misslyckades ligger begravda strax 
ovanför strandbrinken på den krigskyrkogården American 
Cemetery & Memorial i Colleville-sur-Mer. Där finns också ett 
fantastiskt bildspel.  Efter besöket åker vi buss en knapp timme 
tillbaka till Bayeux med en fri kväll. 
 
Dag 3 - 18 juni. Normandie – med ett brittiskt perspektiv Vi börjar dagen med en kort bussfärd till det tyska 
batteri Merville. Härifrån hotades de brittiska landstigningsstränderna varför batteriet anfölls och slogs ut av en 
luftlandsättning före själva invasionen. Luftlandsatte gjorde britterna även för att säkra sin flank längs floden 
Orne, varvid major John Howard ledde anfallet mot den viktiga Pegasus Bridge. Vi tittar på bron innan det är 
dags för lunch på Le Manoir d'Hastings Hotel & Restaurant. 
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Efter lunch fortsätter vi längs de brittiska invasionsstränderna 
drygt två mil bort till den lilla staden Arromanches. Här mitt i 
invasionsområdet anlade de allierade flytande hamnar som de hade 
bogserat över engelska kanalen, rester ligger fortfarande i 
hamnbassängen. Vi beundrar denna ingenjörskonst på D-day 
Museum.  
Sedan kör vi via den lilla orten Crépon och vad som hände där den 
6 juni 1944 tillbaka till Bayeux och ägnar resten av dagen åt 
Normandies äldre historia. Vi tittar på katedralen och promenerar 
bort till den berömda Bayeuxtapeten på Tapisseriemuséet eller till 
Musée Battle of Normandy (frivilliga besök på egen bekostnad).  
Fri kväll. 
 
Dag 4 – 19 juni. Normandie – med ett tyskt perspektiv 
Vi lämnar hotellet och åker 45 minuter till den lilla staden Tilly-sur-Seulles som efter själva landstigningen 
hamnade mitt i striderna. Under en månads tid erövrades och återerövrades staden 23 gånger och förstördes till 
70 procent. Vi besöker Battle of Tilly-sur-Seulles 1944 Museum som skildrar de ursinniga striderna innan vi 
fortsätter österut en timme via Falaise där Vilhelm Erövraren föddes (vi stannar vid denna borg).  
Lunch i Falaise 
Efter lunch fortsätter vi till Vimoutiers och en tysk 
Tigerstridsvagn som blir föremål för en genomgång. Det var 
också här i närheten som Rommel sårades svårt i ett brittiskt 
flyganfall den 17 juli när han var på väg tillbaka till sitt 
högkvarter.  
Vi fortsätter sedan några kilometer till museum Mont Ormel 
som skildrar tyskarnas misslyckade motoffensiv och slutliga 
nederlag i Normandie. Därefter åker vi tillbaka till hotellet där 
resan avslutas på sena eftermiddagen. 
 
 
RESFAKTA 
 
4 dagar *  16 – 19 juni Pris per person vid minst 16 betalande resenärer:  

12.990 kr, del i dubbelrum    
Pris per person vid minst 20 betalande resenärer:  
11.650 kr, del i dubbelrum   

 
För enkelrum tillkommer 3.690 kr 

 
I priset ingår:  busstransporter på plats, visningar och entréer enligt program, tre övernattningar på hotell 
Novotel Bayeux, del i dubbelrum, tre frukostar, tre luncher, en middag, svensktalande historisk ciceron, skatt. 
 

Observera att vi måste betala en deposit för att få hotellet till dessa priser eftersom 
efterfrågan gått upp så kraftigt för månaderna maj och juni. 


