
Bericht van de reiscommissie over de  

meerdaagse reis 2023 

De reiscommissie is achter de schermen druk bezig geweest om ook in 
2023 weer een mooie vakantie aan te bieden. De reis die we hebben uitgekozen is een 8-daagse reis 
naar Normandië en de Invasiestranden.  
De datum: 
Deze 8-daagse reis heeft een vertrekdatum van maandag 11 september 2023 en een terugkomstda-
tum van maandag 18 september 2023.  
De locatie: 
We reizen met een Luxe Comfort Class touringcar en verblijven 7 nach-
ten in hotel Ariane in Pontorson op basis van half-pension.  
De prijs: 
De prijs voor deze 8-daagse vakantie is € 669,00 per persoon.  
De toeslag voor een 1-persoonskamer bedraagt € 219,00.  
Over de reserveringskosten van € 35,00 per boeking, de bijdrage voor het calamiteitenfonds van € 2,50 
per factuur en de SGRZ garantiebijdrage van € 1,25 per 9 deelnemers zijn we nog in onderhandeling 
met de KBO of de vereniging dit betaalt. Bolderman behoudt zich het recht voor om eventueel brand-
stof- of energietoeslag te berekenen.  
Extra’s: 
Lijndienstbus Mont St. Michel ca. € 3,00 p.p.; Toegangsprijs kasteel Fourgères inclusief audio-set ca.  
€ 5,50 p.p.; Toeristentreintje in Fourgères ca. € 4,50 p.p.; Tuinen Parc Floral alleen per groep ca. € 9,00 
p.p.; D-day Museum Arromanches groepsprijs ca € 6,70 p.p.; Caen Memorial Museum groepsprijs ca  
€ 14,50 p./p.; Tapisserie Bayeux incl. NL audio-set groepsprijs ca € 7,50 p.p. Totaal van de extra’s  
€ 50,70. De prijs van de reis inclusief de extra’s bedraagt € 719,70. We ronden dit af naar € 720,00.  
Programma in het kort: 
Dag 1 reis van Nederland naar Pontorson. 
Dag 2 Vrije dag met mogelijkheid Mont St. Michel te bezoeken, of de plaats Pontorson te verkennen.  
Dag 3 Fougères. Bezoek aan kasteel en de tuinen van Parc Floral. Toegangsprijzen zie boven. 
Dag 4 Invasiestranden. Bezoek museum Arromanches. Entreeprijs zie boven.  
Dag 5 Dinan en Cancale. Bezoek aan het vestingstadje Dinan in Bretagne.  
Dag 6 Memorial in Caen en Bayeux. Memorial Museum en Tapisserie Bayeux entree zie boven.  
Dag 7 St. Malo en Cap Fréhel. Bezoek aan de oude stad St. Malo en de uitstekende rots van Cap Fréhel.  
Dag 8 Terugreis naar Nederland met driegangen diner in Nederland. Daarna terug naar Lieshout.  
Voor meer bijzonderheden kijk op de website van Bolderman bij de reis: 8 dagen Bretagne en Norman-
dië met de invasiestranden. 
Aanmelden: 
Vanaf nu kunt u voor deze 8-daagse vakantie aanmelden. We hebben een optie tot eind januari 2023. 
Tegen die tijd hopen wij te weten of er voldoende belangstelling is voor deze reis. Geef aan of u een 
eenpersoons kamer wilt of met wie u op de kamer slaapt. Vul eventueel onderstaand strookje in en stop 
dit in de rode brievenbus. Aanmelden bij de inloop of via de mail kan ook. kbolieshout@gmail.com 
Betalen: 
We zullen te zijner tijd een aanbetaling vragen. Dit doen we pas na 1 januari 2023, voornamelijk om ad-
ministratieve redenen. In het Prikbord van januari of februari zullen wij op deze betaling terugkomen.  
Wij hopen dat we een goede keuze hebben gemaakt met deze mooie reis.  
De reiscommissie: Teuny van Leuken, Nelly de Groot, Willy van de Ven, Theo Pardoel, Ger en Hélène 
Wunderink.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanmeldstrookje voor de reis naar Normandië 

Ondergetekende  ………………………………………………………….. Adres …………………………………………………… 

Evt. Partner/samen op de kamer met ……………………………………………………………………………………………. 

Adres partner/reismaatje ………………………………………………………………………………………………………………. 

Meldt zich aan voor de vakantiereis naar Normandië. Eenpersoonskamer ja/nee  (doorhalen wat niet 

van toepassing is) 


