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NORMANDIA, BRETAGNE         
gótikus katedrálisok, a partraszállás emlékei, a „legbretonabb” vidékek bájos városkái  
 

10 NAP / 9 ÉJSZAKA  
12. éve folyamatosan a Fehérvár Travel kínálatában 

1. nap: 
Elutazás Székesfehérvárról a Piac téri parkolóból reggel 4.45-kor. Budapestről az autóbusz 6 órakor indul a Déli pályaudvartól. Utazás a 
Tatabánya – Győr – Hegyeshalom – Linz – Nürnberg útvonalon. Szállás Németországban, a Rajna-vidéken (1 éj). 
2. nap: Giverny, Château-Gaillard 
Utazás a Saarbrücken – Metz – Reims – Párizs útvonalon Normandiába. Givernyben, egy pici Szajna menti faluban található Claude Monet 
háza. A világhírű impresszionista festő 43 évig élt itt. Látogatás a berendezett termekben és a híres kertben, mely sok csodálatos festmény 
elkészítésére ihlette a mestert. A kerthez tartozik az út túloldalán az ún. Vízikert, az oly sokszor megfestett tavirózsákkal. 
Továbbutazás a Szajna mentén Rouen irányába. Útközben fotószünet Oroszlánszívű Richárd híres váránál (Château-Gaillard).  
Szállás Rouenban (1 éj). 
3. nap: Rouen, Jumièges, Honfleur 
Délelőtt városnézés Rouenban, Felső-Normandia fővárosában. Körutazásunk egyik legnagyobb élményét jelenti a gyönyörű óváros a rengeteg 
favázas házzal, a szép palotákkal, a hatalmas gótikus templomokkal. Közülük is kiemelkedik a Monet által közel 30-szor megfestett katedrális, 
mely Franciaország egyik legnagyszerűbb gótikus temploma. 
Kora délután a közeli Jumièges faluban egy XI. századi apátság monumentális romjait nézzük meg, majd továbbutazás a Szajna torkolatánál 
fekvő Honfleurbe. Ezt a bűbájos kisvárost a XIX. században felfedezték a művészek, nem érdemtelenül. A színes kikötői házsor, az óváros, a 
fából készült gótikus Szt. Katalin-templom, mind egyedülálló látványosság. 
Szállás Caenban vagy környékén (2 éj). 
4. nap: Caen, a partraszállás emlékei (Arromanches, Longues-sur-Mer), Bayeux 
Délelőtt rövid városnézés Caenban, Hódító Vilmos kedvenc városában. Séta a hatalmas erőd területén, majd látogatás a Férfiak Apátságában, 
melyet maga Hódító Vilmos alapított. Síremléke az apátsági templomban, az oltár előtt található. 
Ezután utazás a tengerpartra, ismerkedés a világtörténelem egyik legnagyobb csatája, az 1944-es normandiai partraszállás emlékeivel (a 
szövetségesek által épített mesterséges kikötő maradványai Arromanches falunál, panorámapont, az események hangulatát kiválóan bemutató 
360˚-os mozi, a Partraszállás Múzeuma, a német bunkerek maradványai Longues-sur-Mer falunál). 
A mai napot a közeli Bayeux városában a világhírű falikárpit megtekintésével zárjuk. Hódító Vilmos, Normandia hercege 1066-ban elfoglalta 
Angliát, és innentől kezdve az ő utódai uralkodtak a szigetországban. Ezeket az eseményeket örökíti meg ez a XI. századi, 70 méter hosszú 
falikárpit 58 jelenetben, melyet szokás a világ első képregényének nevezni. 
5. nap: Mont-Saint-Michel, Saint-Malo, Dol-de-Bretagne 
Utazás Normandia nyugati részébe, Mont-Saint-Michel bencés apátságának megtekintése. Sokak szerint a világ 7 csodája közé tartozik ez a 
80 méter magas sziklára épített épületegyüttes, melyet nagyobb dagályban tenger vesz körül. A kolostor pompás termeinek bejárása után 
marad idő barangolásra a lábainál elterülő késő középkori faluban. 
Délután átruccanás a szomszédos Bretagne-ba. Ismerkedés a kalózok városával, Saint-Malóval, séta a tenger fölé emelkedő hatalmas 
várfalakon. Visszaútban Mont-Saint-Michelhez pihenő egy kisvárosban, Dol-de-Bretagne-ban (értékes katedrális, bájos főtér), majd fotószünet 
a városka melletti közel 10 méter magas menhírnél (a legmagasabb Bretagne-ban). Szállás Mont-Saint-Michelnél, a töltés kezdetétől pár perc 
sétára (1 éj). Ezen szálláshely nagy előnye, hogy utasaink akár este, akár reggel, vagy kora délelőtt besétálhatnak Franciaország egyik 
leglátogatottabb turisztikai attrakciójához, és így apálykor és dagálykor is tanulmányozhatják és fotózhatják a tengert, a hegyet és ezt a pazar 
épületegyüttest.  
6. nap: Dinan, Josselin 
Késő délelőtt városnézés Bretagne egyik leglátványosabb városában, Dinanban (szép fekvés, nagyméretű középkori óváros falakkal körülvéve, 
favázas házak, bájos folyócska stb.). Ezután utazás Bretagne belső területein keresztül a félsziget nyugati csücske irányába. Útközben látogatás 
Josselinben a Rohan család romantikus várkastélyában, majd séta a bűbájos városkában. Szállás Bretagne nyugati részén, Quimper környékén 
(2 éj).  
7. nap: Nyugat-Bretagne (Pointe du Raz, Locronan, Concarneau, Quimper) 
Bretagne nyugati része az a vidék, mely leginkább megőrizte a breton (kelta) kultúra értékeit. Sokak szerint ez az igazi Bretagne. Itt még élnek 
a régi kelta hagyományok, szokások, a népviselet és az ősi breton nyelv.  
Délelőtt a francia szárazföld egyik legnyugatibb pontjához, a Pointe du Razhoz utazunk (a lélegzetelállító keskeny földnyelv 70 méter magas, 
és mélyen benyúlik az Atlanti-óceánba). A következő állomás Locronan, a „legbretonabb” falu. A jellegzetes breton házak között sétálva a 
turisták úgy érzik, hogy itt megállt az idő.  
Ezután Concarneau városával, egy régi halászkikötővel ismerkedünk. A városközponthoz közeledve az öbölben egy erődszigetet pillantunk 
meg, melyet híd köt össze a szárazfölddel. Concarneau különlegessége, hogy itt az erőd területén belül található a hangulatos középkori óváros. 
A nap hátralévő részét Quimperben, a breton vidék „fővárosában”, kulturális központjában töltjük (nagyszerű gótikus katedrális, szép óváros 
egy folyócska partján, virágos hidak, gyönyörű porcelánok). 
8. nap: Carnaci megalitok, Rochefort-en-Terre, Vitré 
Utazás kelet felé Bretagne legismertebb történelem előtti emlékhelyéhez, a Carnac városa mellett található megalitmezőhöz. A világ nagy 
őstörténeti helyszínén a több ezer titokzatos menhír és egyéb megalitok látványa lenyűgöző, rendeltetésük mind a mai napig rejtély a tudósok 
előtt.  
A következő programunk Rochefort-en-Terre. Ez a bűbájos falu Franciaország legszebb virágos települései közé tartozik. 
Délután egy kelet-bretagne-i város, Vitré megtekintésével búcsúzunk Bretagne-tól. Hatalmas vára része volt annak az erődítményláncnak, 
amely valaha az önálló breton államot védte a francia támadások ellen. A vár melletti középkori óváros nagyon hangulatos, tele van szebbnél 
szebb épületekkel. 
Szállás Le Mans környékén (1 éj).  
9. nap: Chartres 
Franciaország közismerten a gótikus katedrálisok hazája. A rengeteg csodálatos katedrális közül mind méreteiben, mind művészettörténeti 
jelentőségében kiemelkedő helyet foglal el Chartres székesegyháza.  
A chartres-i séta és a katedrális megtekintése után indulás hazafelé Párizst délről kikerülve, Burgundia és Franche-Comté tartományokon 
keresztül. Szállás Elzász déli részén, a svájci határ közelében (1 éj). 
10. nap: Utazás az Alpokon keresztül  
Utazás Svájcon és az osztrák Alpokon keresztül, a Basel – Zürich – Feldkirch – Innsbruck – Salzburg – Hegyeshalom – Győr – Tatabánya 
útvonalon. Hazaérkezés Budapestre, majd Székesfehérvárra a késő esti órákban. 
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Utazás: Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, italautomata). 

Nincs éjszakai buszozás. 

Szállás: 9 éjszaka kétágyas, fürdőszobás szállodai szobákban a következők szerint: 
- A májusi csoportnál 8 éjszaka 3 csillagos szintű + 1 éjszaka (Le Mans környékén) 4 csillagos szállodában. 
- A júliusi csoportnál 7 éjszaka 3 csillagos szintű + 2 éjszaka (Rouenban és Le Mans környékén) 4 csillagos szállodában. 
- A szeptemberi csoportnál 5 éjszaka 3 csillagos szintű + 4 éjszaka (Rouenban, Caenban és Le Mans környékén) 4 csillagos 

szállodában. 

Ellátás: Büféreggeli / fakultatív félpanzió (a második vacsora egy roueni belvárosi étteremben lesz). 

Időpontok Teljes részvételi díjak 
2021. máj. 28 – jún. 06. 262.000 Ft 
2021. júl. 30 – aug. 08. 293.000 Ft 
2021. szept. 10 – 19. 294.000 Ft 

A teljes részvételi díj tartalmazza az autóbuszos utazást, a 9 éjszakai szállást reggelivel, a helyi idegenforgalmi adókat, az 
útlemondási biztosítást, a Fehérvár Travel idegenvezetőjét és a felsorolt programokat, de nem tartalmazza a belépődíjakat (ld. 12-16. 
oldal). 

Félpanziós felár:   66.000 Ft (9 vacsora) 

Egyágyas felár:  109.000 Ft 

Betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás: 440 Ft/nap (ld. 17. oldal) 
 
 


