Pris pr. person:

Kr. 9.200 i dobbeltværelse
Kr. 2.425 i eneværelsestillæg

Vejl. tillæg pr. person:

ca. 85 - 90 Euro for følgende:
Div. primære entréer iflg. program
5 x let smurte frokoster i det fri.

8 dages bustur til

Incl. i pris: Bustransport i behagelig bus i.h.t. programmet. 7 x 1/2-pension på
komforthoteller i dobbeltværelser med privat bad/toilet, rejseleder
(Jørn Buch), rejsegarantifond, moms ifølge særordning for rejsebureauer.
Excl. i pris: Øvrige måltider, drikkevarer, entreer, forsikring, afbestillingsbeskyttelse.
Betaling:

Depositum: Kr. 1.000,- pr. person inden 8 dage.
Restbeløb: Skal være os i hænde senest d. 20. maj 2018.

De opfordres til at tjekke Deres egne forsikringer for, om de bl.a. dækker det indbetalte
beløb, hvis De skulle blive syg inden afrejse, samt tjekke Deres rejseforsikring.
Foredrag: Jørn Buch afholder foredrag omkring turen i Rebbøl Centret
Mandag d. 28. maj 2018 kl. 14.30. Pris pr. person: kr. 80 inkl. stor kaffebord.
Tilmelding på tlf. 7464 6502

VESTFRONTENS SLAGMARKER
Interessant tur til slagmarkerne
fra 1. og 2.Verdenskrig
Belgien - Normandiet - Braine - Verdun
Med kultur rejseleder Jørn Buch
100 året for afslutning af 1.Verdenskrig
UD: lørdag den 23.06.18

HJEM: lørdag den 30.06.18

Sidste tur med kultur
rejseleder:
Jørn Buch

Opsamling/hjemkomst

Ud

Hjem

Kolding Rutebilstaon

kl. 07.15

kl. 20.15

Haderslev, a#. 68 ved Hammelev (OK tanken)

kl. 08.00

kl. 19.30

Rødekro, Mc Donalds

kl. 08.15

kl. 19.00

Padborg (OK Centeret)

kl. 08.30

kl. 18.30

Tønder, Lauritzen Rejser

kl. 07.30

kl. 19.30

Tilmelding og information hos:

Lauritzen Rejser - Tlf. 74 72 15 20
Hotelliste med adresser og telefonnumre samt bus pladsreservation (gratis) fremsendes
ca. 2 uger før afrejse.
Ret til ændringer forbeholdes.
Turen køres i moderne turistbus med toilet, vippestole med fodstøtter, kaffemaskine og
køleskab og der kan købes kolde og varme drikke i bussen.

Lauritzen Rejser
Tlf. 74 72 15 20

Vestfrontens Slagmarker
Med kultur rejseleder Jørn Buch

I snart 65 år har Lauritzen Rejser arrangeret DSK-rejser til slagmarkerne fra
1914-18. I de senere år også til landgangskysten i Normandiet fra 1944.
Turene køres, så vi besøger slagmarkerne fra 1. og 2. verdenskrig.
Turen ledes for sidste gang af lektor Jørn Buch fra Haderslev.
For historieinteresserede er det ”årets tur”. Alle kan deltage.

4. dag tirsdag den 26.06.18:
Vi starter dagen med at besøge det berømte og
fantastiske Bayeuxtapet, som fortæller om
normannernes invasion i England i 1066.
Dernæst tager vi videre til Utah-kysten, hvor
amerikanerne også gik i land på D-dagen i
1944. I nærheden af Utah er der et monument
for de danske søfolk, indviet i 1984. Overnatning i Caen.

PROGRAM:
1. dag lørdag den 23.06.18:

Afgang fra Danmark ifølge opsamlingslisten.
Via Holland, hvor vi passerer Arnhem, kører vi
til Belgien, som både under 1. og 2.verdenskrig
blev slagmark. Overnatning i byen Kortrijk i
Flandern/Belgien. Sen aftensmad på hotel.

Pegasus broen
Benhuset i Verdun

2. dag søndag den 24.06.18:
Fra Flanderns slagmarker omkring Ieper
med Langemark og Passendale i Belgien
kører vi til området Arras i Frankrig, som
også blev hårdt ramt under 1.verdenskrig. Vi
skal se bl.a. Lorettehøjen og Vimy. Via
Amiens og vikingebyen Rouen kører vi til
Caen i Normandiet, hvor vi skal bo.

Invasionskysten

5. dag onsdag den 27.06.18:
På denne dag skal vi specielt være på den britiske side af invasionskysten, som kaldes Juno,
Gold og Sword. Vi starter med at se resterne af
den imponerende kunstige havn Port Winston
og slutter med den berømte Pegasusbro. Derefter kører vi til Paris, hvor vi ser den berømte
Triumfbue med den ukendte soldats grav.
Vi overnatter i Paris.

6. dag torsdag den 28.06.18:
Vi kører til Compiègne med den berømte jernbanevogn, hvor våbenstilstanden
blev underskrevet 1918 + 1940. Derefter fortsætter
vi til Braine. Vi ser den nyrenoverede danske kirkegård, inden vi slutter dagen i Reims, hvor Eisenhower havde hovedkvarter sidst i krigen. Det var
derfor her tyskerne underskrev den endelige kapitulation den 7. maj 1945. Overnatning i Reims.
7. dag fredag den 29.06.18:
Triumfbuen Paris
Fra Reims kører vi til Verdun, ”helvedes forgård”
under 1. Verdenskrig, med bl.a. bajonetgraven, fortet Douaumont og den store
massekirkegård med benhuset, der indeholder tusindvis af knogler fra ukendte ofre fra skyttegravskrigen. Fra Verdun til Luxembourg, med den store amerikanske kirkegård fra Ardennerslaget i slutningen af 2.Verdenskrig. Herfra til vort hotel ved
Mosel-floden i Tyskland.

Bajonetgraven

3. dag mandag den 25.06.18:
Vi skal på tur langs invasionskysten fra
D-dagen den 6. juni 1944, bl.a. til Omaha,
hvor amerikanerne gik i land og hvor nogle
af de voldsomste kampe fandt sted. Vi
besøger den store amerikanske kirkegård,
men vi skal også se det berømte Pointe du
Hoc, den stejle klippe, hvor de amerikanske
rangers forgæves gik i land. Overnatning i
Caen.
Pointe de Hoc

8. dag lørdag den 30.06.18:
Tidlig afgang fra hotel. Via Køln og Hamborg til
den dansk/tyske grænse, hvor vi forventes at
ankomme ca. kl. 18.30. Ingen ophold ved
grænsekiosken.

Den danske kirkegård i Braine

