Hotel:
Hotel Continental
93 place Drouet d’Erlon
F - 51100 Reims
Tlf. fra DK: 0033 326 403 935

4 dages historisk bustur til Nordfrankrig
i anledning af 100 året
for afslutningen af 1.Verdenskrig

3-stjernet hotel i hjertet af Reims. Nær
restauranter og indkøbsmuligheder.
Alle værelser med eget bad, toilet.

Ud: fr. 09.11.18

Sidste tur med kultur
rejseleder:
Jørn Buch

Pris pr. person: Kr. 5.000,- i dobbeltværelser
Kr. 725,- i eneværelsestillæg
ca. 40 - 50 Euro for følgende:
Div. primære entréer iflg. program
2 x let camping frokoster i det fri.

Incl. i pris:

Bustransport iht. program, ophold på 2-stjernet hotel med
3 x 1/2-pension, begyndende med aftensmad undervejs til
Reims søndag d. 09.11.18. og sluttende med morgenmad
onsdag d. 12.11.18., rejsegarantifond, rejseleder Jørn Buch.

Excl. i pris:

Hvad ikke er nævnt under incl., såsom drikkevarer, øvrige
måltider, entreer, forsikringer.

Tilmelding:

Til Lauritzen Rejser Tlf. 7472 1520
Efter tilmelding fremsendes rejsebekræftelse.

Betaling:

Depositum: kr. 1.000,- pr. person senest 8 dage efter
modtagelse af rejsebekræftelse.
Restbeløb: senest d. 01. september 2018

Køreplan / påstigning:

Arrangør:
Lauritzen Rejser
Tlf. 74 72 15 20
Rejsegarantifond #2553

Påstigningssted

Ud

Hjem

Fredericia

05.00

22.00

Kolding

05.30

21.30

Haderslev

06.00

21.00

Rødekro

06.30

20.30

Padborg

07.00

20.00

Den nyistandsatte Danske Kirkegård i Braine i Frankrig
G#27954våbenstilstand 09-121118

Vejl. tillæg pr. person:

Hjem: ma. 12.11.18

Foreløbigt program af 01.11.17

Information og reservation:

Lauritzen Rejser
Tlf. 7472 1520

Lauritzen Rejser har siden 1950 lavet rejser til
slagmarkerne i Belgien og Nordfrankrig fra
1914 - 1918 med 2. - 3. generations interesserede.
D. 11.11.2018 kl. 11 er præcis 100 året for
våbenstilstandsdagen, og derfor arrangerer
Lauritzen Rejser en 4 dages rejse til området
omkring Verdun, Reims og specielt Braine, hvor
de har den nyistandsatte danske kirkegård for
Dansksindede Sønderjyske Krigsdeltagere
1914 - 1918.
Med på hele rejsen er kulturrejseleder,
lektor Jørn Buch.

3. dag, søndag d. 11. november 2008:
I skrivende stund arbejdes der fra
officiel dansk/fransk hold på et
festprogram i Braine. Program
følger senere, ellers:

Bajonetgraven i Verdun

Vi bor i champagnens hovedstad Reims
(200.000 indb.), hvor Eisenhower opslog sit
midlertidige hovedkvarter under 2. verdenskrig.
Byen byder bl.a. på den smukke domkirke med
mange smukke detaljer, bl.a. tre smukke glasmalerier af Chagall.
1. dag, fredag d. 9. november 2018:
Tidlig afgang ifølge køreplan på bagsiden. Via
grænsen ned gennem Tyskland og Belgien til
Frankrig. Ankomst til hotellet sen aften. Pauser og
aftensmad undervejs (incl. i prisen).

Efter morgenmaden kører vi til
Braine, hvor vi besøger den
nyistandsatte danske kirkegård
for dansk-sindede sønderjyske
krigs-deltagere 1914 - 1918.
Den danske præst fra Den Danske
Togvognen i Compiegne
Frederikskirke i Paris kommer til
Braine og afholder en kirkelig højtidelighed på kirkegården samt i/ved kirken i Braine. Derefter vil vi besøge
jernbanevognen i Compiegne-skoven, hvor våbenstilstanden fra 1918 og
1940 blev underskrevet.
Retur til Reims til aftensmad på restaurant nær hotellet.
4. dag, mandag d. 12. november 2018:
Tidlig morgenmad på hotellet, hvorefter vi kører hjem. Pauser og aftensmad
(ej incl. i pris) undervejs.
Forventet ankomst se køreplan på bagsiden.
Ret til ændringer forbeholdes.

Dødemandsmonumentet i Douaumont

2. dag, lørdag d. 10. november 2018:
Morgenmad på hotellet, hvorefter vi tager
på udflugt til Verdun - ”helvedes forgård”
under krigen med en halv milion faldne. Vi
ser bl.a. bajonetgraven, fort Douaumont og
den store massekirkegård med benhuset.
Hvis tid tillader det, besøges; Eisenhowers
hovedkvarter.
Aftensmad på restaurant nær hotellet.
Notre Dame Katedralen i Reims

Den store kirkegård og benhuset i Verdun

