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1 dzień: 08.09 – GLIWICE – LIEGE
Wyjazd z Gliwic we wczesnych godzinach porannych, przejazd na nocleg na terenie Belgii.
2 dzień 09.09 - ROUEN
Śniadanie. Przejazd do Rouen – dawnej siedziby książąt Normandii. Spacer po
historycznym centrum miasta, któremu uroku dodają liczne budowle z muru
pruskiego: Place du Vieux-Marché, kościół Sainte-Jeanne-d’Arc, katedra NotreDame prezentująca wszystkie odmiany stylu gotyckiego, jeden z
najwspanialszych zabytków Francji. Do sławy katedry przyczynił się sam Claude
Monet, malując ją w cyklu obrazów. Obiadokolacja, nocleg w Rouen.
3 dzień 10.09 - ETREAT – HONFLER – LISIEUX - CAEN
Śniadanie. Przejazd w kierunku Alabastrowego Wybrzeża, by w miejscowości
Étretat, podziwiać wysokie, skaliste klify i skały o oryginalnych kształtach. Postój
w Honfleur - jednym z najbardziej malowniczych portów Normandii. Przejazd do
urokliwego Lisieux, miasta św. Teresy z Lisieux. Spacer po mieście, degustacja
calvadosu. Przejazd w kierunku Caen, miasta zwanego Bramą Normandii,
założonego przez Wilhelma Zdobywcę. Nocleg w okolicach Caen.
4 dzień 11.09 - BAYEUX – PLAŻA OMAHA – CMENTARZ W COLLEVILLE SUR MERE
Śniadanie, przejazd do Bayeux – gdzie zobaczymy stare miasto, katedrę Notre Dame, jak
również kobierzec królowej Matyldy. Ta słynna „tkanina z Bayeux” to „średniowieczny
komiks” opowiadający nam historię bitwy pod Hastings i podbicia Anglii przez Normanów
zwiedzanie Plaży Omaha, na której toczyła się bitwa między amerykańską 29 Dywizją
Piechoty pod dowództwem gen. Charlesa Gerhardta a Niemcami. Zwiedzimy
imponujący amerykański Cmentarz Wojskowy w Colleville-sur-Mer, który
jest miejscem pochówku 9.387 żołnierzy amerykańskich, poległych podczas
bitwy o Normandię. Cmentarz daje wyobrażenie, a jednocześnie wyraża
szacunek dla ofiar poniesionych przez USA dla wyzwolenia Europy. Z tego
punktu widać Plażę Omaha, najkrwawszą z sektorów lądowania operacji
Overlord. Przejazd w okolice Mont Saint-Michel na obiadokolację i nocleg.
5 dzień 12.09 - MONT SAINT MICHEL – SAINT MALO – PERROS GUIREC
Śniadanie. Zwiedzanie jednego z najciekawszych i najbardziej
malowniczych zespołów zabytkowych we Francji w Mont Saint Michel.
Wizyta w Saint-Malo, jednym z najchętniej odwiedzanych kurortów
Bretanii, silnie ufortyfikowanego portu, niegdyś schronienia piratów..
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Opactwo położone jest na skalistej wysepce, połączonej z lądem
groblą. W zatokach Cancale i Mont Saint – Michel, występują
najsilniejsze w Europie pływy morskie. Przejazd przez PerrosGuirec, które słynie z szerokich plaż, ciekawej architektury,
bogactwa nadmorskiej przyrody, ale przede wszystkim z
niezwykle urokliwego Wybrzeża Czerwonego Granitu (Cote de Granit Rose), które tworzą
porozrzucane w morzu potężne skały z różowego granitu uformowane w przedziwne kształty przez
erozyjną działalność wiatru i morza. Przejście szlakiem spacerowym „Ścieżka Celników” (Le Sentier
des Douaniers). Czas wolny. Obiadokolacja i nocleg.
6 dzień 13.09 - WYBRZEŻE FINISTERE – QUIMPER
Śniadanie, Przejazd na wybrzeże zwane Finistere-Koniec Ziemi. Spacer po
Pointe du Raz, gdzie zobaczymy różowe granitowe skały, o które rozbijają się
fale. Przejazd do Quimper, zwiedzanie najstarszego miasta Bretanii, spacer
po wybrukowanej starówce położonej pomiędzy korytami rzek Odet i Steir, z
renesansowymi kamienicami, gotycką katedrą świętego Corentina. Czas
wolny. Przejazd do Hotelu na obiadokolację i nocleg.
7 dzień 14.09 - CONCARNEAU – ZATOKA MORBIHAN (REJS)
Śniadanie. Przejazd do Concarneau, którego główną
atrakcją jest ufortyfikowane stare miasto na wyspie, a z jego
murów obronnych roztacza się wspaniały widok na zatokę.
Tego dnia czeka nas również rejs statkiem po zatoce
Morbihan usianej licznymi wysepkami. To jedno z
najbardziej niesamowitych miejsc wybrzeża Bretanii. Obiadokolacja, nocleg.
8 dzień 15.09 - RENNE – METZ
Śniadanie. Przejazd do Rennes, stolicy Bretanii, spacer po mieście.
Przejazd do La Mans. Do czasów obecnych Le Mans zachowało się
niewielkie aczkolwiek niezwykle urokliwe stare miasto (Cité
Plantagenet). Jednym z najcenniejszych
zabytków jest monumentalna romańsko-gotycka
katedra św. Juliana (Cathédrale St-Julien).
W Le Mans znajduje się jeden z najsłynniejszych
torów wyścigowych na świecie, na którym od
1923 roku corocznie (w połowie czerwca) rozgrywany jest wyścig zwany 24h Le
Mans w którym samochody i motocykle mają za zadanie przejechanie w ciągu
doby jak największej liczby okrążeni. Przejazd do Metz na nocleg.
9 dzień 16.09 METZ – GLIWICE
Śniadanie. Powrót do kraju

