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I løbet af vinteren 2012/13 var vi to par, som besluttede, at vi ville en tur til Normandiet og se nogle 
af mindesmærkerne fra 2. verdenskrigs D-dag i 1944. Vi var ret hurtige enige om,, at vi ikke ville 
bruge en hel ferie på at kigge på krigsmindesmærkerne, selv om de er spændende, men hvad skulle 
vi så se og hvordan skulle vi få det passet sammen i et spændende program? 
Connie og John havde tidligere været med på nogle arrangerede ture til USA, Harzen og Canada 
med Henrik Tang fra Motour, hvilket havde været rigtig vel tilrettelagt og spændende, så vi startede 
med at undersøge hvad Motour og andre MC turarrangører havde af rejser til Normandiet.  
Desværre passede ingen af de ture vi kunne finde med de datoer, vi havde mulighed for at rejse, og 
vi syntes heller ikke turene passer helt til vores ønsker.  
 
Vi var meget bevidste om, at vi ikke selv ville kunne arrangere drømmeturen med den tid vi havde 
til rådighed ved siden af en travl hverdag, og uden kendskab til området ville det også være som et 
lotteri at begynde at vælge ting og steder ud på baggrund af, hvad vi ville kunne finde i 
rejsebeskrivelser og på nettet. 
 
Vi kontaktede derfor Henrik fra Motour og spurgte, om han ville arrangere en rejse for os med 
udgangspunkt i hans annoncerede tur men med en række ændringer, som gjorde turen mere 
målrettet mod det, vi gerne ville. Henrik var straks med på ideen og et møde kom i stand, hvor vi 
fortalte, hvad vi gerne ville. Henrik har gennem mange år været rejseguide i Tyskland og Frankrig, 
så han kender en masse spændende steder til udflugter og ophold. Allerede ved første møde fik vi 
lavet en råskitse af, hvad der kunne være spændende at se, og hvorledes vi kunne få turen til at 
harmonere med vores ønsker om maksimale dagsstrækninger og samtidig få disse kombineret med 
også at få afviklet nogle kilometer, og til andre tider at køre på de mest fantastiske små eller 
kringlede veje. Vi fik desuden aftalt en retningslinje for hvilken hotel kategori vi ville bo på, og om 
det skulle være med forplejning.   
 
Kort tid efter sendte Henrik et totalt udkast til hele turen inklusiv forslag til ruter, ting at se og gode 
hoteller. Efter nogle småændringer fra vores side bookede Henrik alle hoteller for os, og desuden 
indlagde han hele turen på vores GPS’er, således vi netop kom af alle de spændende veje og ikke 
blot hurtigste eller korteste GPS rute.  
 
Hele pakken blev til den mest fantastiske og mest veltilrettelagte MC tur til Normandiet, 
Champagnedistriktet, Alsace, tur langs Mosel og Rhinen og endelig Harzen på hjemturen. 
 
Turen var tilrettelagt, så der var en god kombination af store og små veje frem til næste sted, hvor vi 
skulle overnatte og dage, hvor vi blev på samme hotel og kørte udflugter fra dette sted. På 
transportturene var der også indlagt spændende stop som f.eks. ved Claude Monet’s have i 
Giverney. 
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De første dage i Normandiet så vi en masse spændende D-dags mindesmærker og museer og bl.a. 
Den Amerikanske Kirkegård. Dette var rigtig spændende og tankevækkende. 
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Udflugterne rundt i Normandiet bragte os gennem smukke, gamle landsbyer, hvor tiden 
tilsyneladende var gået i stå for mange år siden. Under opholdet på D-dagskysten boede vi i Port en 
Bessin med udsigt over en livlig og charmerende havn med travl aktivitet af små fiskebåde, der kom 
ind og lossede fangsten. 
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Efter nogle dage i det lidt melankolske Normandiet kørte vi østover til Champagnedistriktet, hvor vi 
var indkvarteret på et ægte champagneslot i en hyggelig lille landsby og en fantastisk stemning og 
forplejning. Under opholdet i champagnedistriktet havde Henrik desuden booket bord for os på en 
to-stjernet Michelin restaurant, hvor der blev kræset for os og hvor vi morede os over hele showet 
med hierarkiet af tjenere,, der pisker rundt og er helt forpustede over at sørge for at vi til enhver tid 
havde det rigtige brød og den rigtige kniv. 
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Efter et par dage på slottet gik turen gennem hårnålesving, passager med brosten og flotte 
bjergudsigter til Alsace, hvor vi var indkvarteret på en vingård midt ude i vinmarkerne, men i 
gåafstand til den vidunderlige og hyggelige gamle vinby Riquewihr.  
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Ejerne af vingården er et ældre ægtepar, som hyggede om os og på spændende vis viste frem  
og fortalte om deres gård og vinproduktion, som havde været i slægtens eje gennem mange 
generationer. Opholdet var virkelig mindeværdigt og hyggeligt. 
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Efter Alsace og ti skønne dage i Frankrig var det tid til at sætte kursen nordpå og påbegynde 
hjemrejsen. Næste destination var Rüdesheim am Rhein, hvortil vi ankom via en flot tur langs 
Mosel floden. Efter Rüdesheim kørte vi videre til Goslar i Harzen. Begge steder var flotte, 
spændende og dejlige områder for udflugter og afslapning.  
 

 
 
Hele turen var en dejlig og harmonisk oplevelse hvor både fører og bagsædepassagerer syntes, der 
var en god blanding af kørsel, oplevelser og afslapning. 
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Det var helt igennem en veltilrettelagt tur på 4100 km over to uger, og vi er helt enige om, at vi 
aldrig selv ville have været i stand til at pakke så mange spændende oplevelser og steder ind i to 
ugers afslappende ferie, som det vi oplevede. Uden en erfaren rejsearrangør med lokalkendskab og 
erfaring i arrangering af MC ture ville vi aldrig have fundet alle disse skønne steder, og vi ville 
aldrig have fået det til at hænge sammen som en afslappende og underholdende ferie. Det var 
ganske enkelt en uforglemmelig tur. 
 
Connie & John 
Jytte & Leo 
 
 


