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Interesse for æbler, cider og calvados ? 
Uge 40, d. 3.10 – 9.10, 2010 

I forbindelse med projektet ” Rødding æblets by” kunne det være spændende at besøge Normandiet i 

Frankrig, der har en gammel tradition for produktion af cider og calvados.  

I et lille område af Normandiet, kaldet Pays d’Auge bor ciderproducenterne, så at sige ”dør om dør” 

med hinanden. Vi har derfor undersøgt mulighederne og har fundet frem til nogle producenter, der 

vil fortælle om deres cider produktion og vise deres produktionsapparat frem. 

 

Fra Rødding til området Pays d’Auge er der ca. 1.400 km. Programmet vil være som følger:  

 

• Søndag d. 3. oktober er der afgang fra Rødding kl. 10.00 med bus, vi kører ca. 750 km til et sted 

i Tyskland, hvor vi overnatter. 

• Mandag d. 4. oktober kører vi til byen Honfleur ved kysten, hvor vi gør et holdt og besøger den 

maleriske gamle havn og den gamle bydel. Derfra fortsætter vi til vores hotel, som vil være 

vores base under opholdet i Pays d’Auge. 

• Tirsdag d. 5. oktober besøger 2 producenter. 

• Onsdag d. 6. oktober kører vi mod nordvest og besøger en af D-dag strandene, den amerikan-

ske kirkegård og den tyske kirkegård. 

• Torsdag d. 7. oktober besøger 2 ciderproducenter. 

• Fredag d. 8. oktober. Efter morgenmaden kører vi hjemad mod Rødding. På vejen hjem over-

natter vi i Tyskland i nærheden af Hannover. 

• Lørdag d. 9. oktober – forventet ankomst til Rødding ca. kl. 17. 

 

Turen gennemføres ved min. 30 deltager og max. 40 deltagere. 

Pris: max. 4.000 kr. per person. Prisen er inkl. bustransport, besøg hos ciderproducenter, hotelover-

natninger og morgenmad, samt en festmiddag som afslutning på turen torsdag d. 7.10 om aftenen. 

Deadline for tilmelding er den 01.03.2010 – efter først-til-mølle-princippet. 

Skulle dette have vakt din interesse, hører vi gerne fra dig. 

 

Tilmelding / spørgsmål kan ske til: Alex Kirkegaard,      tlf. 61 76 13 19        eller  

      Morten Kristensen, tlf. 22 76 50 01. 

Honfleur 


