
Bli med til Normandie! 
Bli med og følg sporene til vikingene Rolf (Rollo) og Olav den Hellige i Normandie!  

Kim Hjardar tar oss tilbake til vikingtiden og guider oss gjennom denne historiske turen mens Régis Godard og 

Gunhild Øyen tar seg av det praktiske. 

Vi ønsker med denne turen å inspirere vikingformidlere og vikingentusiaster i vikingfylket Vestfold. Turen har som 

formål å se nærmere på hvordan vikingene, med Rolf i spissen var med på å prege Normandies utvikling i 

middelalderen samt å se stedet hvor kristendommen ble de norske vikingkongen Olav den helliges religion. 

Dette er en tur for vikinginteresserte fra hele Vestfold. Det er søkt om kulturstøtte til turen som uavkortet går til å 

sponse deltagerne om den blir innvilget. Kulturstøtten utbetales i så fall etter at prosjektet er gjennomført. 

Turen er fra onsdag 9. mai til mandag 14 mai 2018. 

Etter å ha landet i Paris lørdag kveld går reisen til Rouen hvor de normanniske herskerne utviklet normannerstaten til 

et sterk militaristisk og kristent fyrstedømme som dominerte og assimilerte sine naboer og til slutt stod bak 

etableringen av konge- og fyrstedømmer i England, Italia og på Sicilia. 

 

 
Torsdag 10. mai 
Byvandring med Kim i Rouen hvor Olav den hellige 
fikk dåpen. Vi besøker Katedralen, Gros – Horloge, , 
Musee Secq des Tournelles, Tour Jean d`Arc, 
Abbatiale Saint-Ouen, Rollos sarkofag og mye mer.  

  
 

Fredag 11. mai 
Vi kjører ut til kysten hvor vikingene først dukket opp 
og så til Caen og Ornavik. Vi kjører på historisk grunn 
og Kim forteller. 
 

 

 
 
Ornavik er et senter som formidler vikingtid og tidlig 
middelalder. Her formidles ulike faser av vikingenes 
tilstedeværelse i Normandie gjennom praktisk 
kunnskap og levendegjøring. Senteret har en vikingleir, en 
gård fra normannertiden og en normannisk kirke. 
 



 

Vi bor to netter i Caen og besøker blant annet borgen som William Erobreren fikk bygd, samt munke- og et 

nonneklostre fra samme periode. 

Lørdag 12.mai 
 
Turen går til klosterøya Mont Saint Michel for å se og 
oppleve den mest besøkte turistattraksjonen i Frankrike 
etter Eifeltårnet. Klosteret som stammer fra 500 –tallet 
var blant normannernes mest hellige steder. 
 

 

 
 
 

 
 
I Normandie er det lange tradisjoner for 
produksjon av Cider og Calvados. Vi skal besøke et 
museum og utsalgssted. 

 
 
Så går turen til Bayeux hvor vi skal besøke museet hvor det berømte Bayeuxteppet henger. Bayeuxteppet, 
også kalt dronning Mathildes tapet, etter William Erobrerens dronning, er et 70,34 meter langt, 0,50 meter 
bredt veggteppe av lin, brodert med ull i åtte farger og har fremstillinger av Wilhelm Erobrerens angrep på 
England i 72 dramatisk livfulle figurscener, som kulminerer med fortellingen om normannernes seier i slaget 
ved Hastings. Det henger i dag i det gamle biskoppalass like ved katedralen i Bayeux. Bayeux var også et av de 
viktigste normanniske sentrene i middelalderen og en av få byer i Normandie som unngikk total ødeleggelse 
under 2. Verdenskrig. 
 

 
 

Søndag 13. mai 
Formiddagen er til fri disposisjon. 
Men vi anbefaler et besøk på 
Memorial de Caen, det fremste 
D-dags museet i Normandie. 
 
Det er også mye annet å oppleve 
i Caen. Musée de Normandie 
ligger bare  10 min fra hotellet.  



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

Kl. 16.30 kjører vi til Versailles hvor vi tar inn på et lokalt hotell. 

Mandag 14. mai 

Vi besøker Ludvig 14. slott Versailles, hvor så mange av historiens dramaer har utspillt seg, og besøker bla. 

Speilsalen. kl 1500 returnerer vi til Charles de Gaulle flyplass og tar flyet hjem kl 19.30 

 

 



 

 

Informasjon om påmelding og pris 

Pris er 9500,- pr pers i dobbeltrom, for enkeltrom kommer er tillegg på kr 2200,- (dette er før en eventuell 

kulturstøtte refusjon) 

Prisen inkluderer historisk guide; Kim Hjardar, middag uten drikke, hotell, buss, inngangsbilletter til 

museum i Rouen, Bayeuxteppet, omvisning i Ornavik, klosteret i Mont Saint Michel, Cidermuseet og 

inngang Versailles. 

Flybillett vil komme i tillegg, pris mellom 2000,- og 2500,- 

Jeg vil gjøre dere oppmerksomme på at når dere søker på flybilletter i søkermonitorer for rimelige 

flybilletter, vil prisen øke neste gang dere er inne og søker på det samme. De husker din IP adresse. 

Vi har satt et tak på 26 deltager. 

 

Påmelding til Gunhild Øyen på g-maoe@online.no fortløpende. 

Du er først sikret plass ved innbetaling av et forskudd på kr 2000,- innen 23. februar 

Resterende beløp betales 2 uker før avreise. 
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