Programmet for turen til Paris
d. 12. april - 17. april 2019.
Foråret starter tidligt i Paris. Gennemsnitstemperaturen i
april er oftest rigtig behagelig. Husk alligevel at tjekke
vejrudsigten inden afrejse.

Fredag d. 12. april.

Lærerne tager imod fra kl. 17.30.

Afgang fra

Husk en god madpakke, noget at drikke, pas og mønter til wc

Grønlandsparken

besøg undervejs på tankstationer.

300. Kl. 18.00.

Et tæppe og pude til turen samt underholdning.
Vi stopper ved Fleggaard, hvor man har mulighed for at
proviantere en smule.

Lørdag d. 13. april.
Ankomst til Paris ca.
kl. 11.00.

Vi begynder vores besøg i Paris på toppen af det, man betragter
som det gamle Paris, nemlig det farverige område Montmartre.
Vi skal se Sacre Coeur kirke, som er virkelig smuk samt spiser
frokost i området. Udsigten er helt fantastisk. Den skal vi nyde! Der
bliver også mulighed for at tilbringe tid på Torvet, hvor man kan få
tegnet sit portræt af en af de mange kunstnere, der sidder i sin
bod.
Ankomst til hotel ca.
kl. 16.00.

Vi skal bo på Ibis budget Paris de Porte de Bercy.
15 Quai de Bercy, 94220 Charenton-le-Pont, Frankrig.
Nærmeste vartegn fra hotellet: Notre Dame de Paris 4,5 km.

Lørdag d. 13. april.

Aftenturen går til
Montparnasse, som ligger i

Montparnasse

14. arrondissement. (Se
bonusinfo nederst)

Det er et livligt område med
gode cafeer, restauranter og
butikker.
Vi mødes efter at have spist
og følges til det sorte
Montparnasse tårn, hvor vi
skal se Paris fra 56. etage.
Her har du bogstavelig talt
Paris for dine fødder.
Fun fact: Huset er 209 meter højt og det tager blot 38 sek. at
komme op med elevatoren!
Søndag d.14. april.

Vi starter ud ved kunstmuseet Louvre, som
uden tvivl er et af Paris´ kendetegn. Vi skal

Et besøg på Louvre

opleve stemningen og kigge på gamle
værker på en guidet tur.

Gåtur fra Louvre til

Efter kunstmuseet skal vi på en

Triumfbuen. Ca. 4 km

stemningsfuld gåtur igennem Tuileri-haven,
som er en kæmpe park, der blev
grundlagt i 1564 og ligger i
hjertet af Paris. Derefter rammer
vi Concorde-pladsen, hvor vi
hvert år oplever cykelryttere fra
Tour de France passere.
Næste stop er Champs Élysées,

Shopping på Champs

hvor eftermiddagen bliver brugt

Élysées.

på shopping på “hovedgaden”.

Notre Dame og

Vi slutter dagen i

Latinerkvarteret

Latinerkvarteret i
området omkring
Notre-Dame, som er
et af de bedste
områder at spise i
Paris.
Her er der noget for enhver smag og masser af hyggelige
restauranter og souvenirbutikker.

Mandag d. 15. april.

Efter en god nats søvn tilbringer vi formiddagen ved det ikoniske

Eiffeltårnet

Eiffeltårn. Vi tager udfordringen op og går de 704 trappetrin op til
2. sal i Eiffeltårnet sammen med en guide. Hør guiden fortælle
anekdoter og komme med insiderviden hele vejen op ;-)

La défence
shoppingcenter.

Vi slutter eftermiddagen af ved La défence shoppingcenter, hvor
man kan købe alt, hvad hjertet begærer.

Tirsdag d.16.april.

Vi forlader hotellet efter morgenmad for at tilbringe dagen i
Disneyland.

Disneyland
fra ca.kl. 10-18.00.

Onsdag d.17.april.

Sørg for at få spist en god aftensmad i Disneyland eller købe en
sandwich til turen hjem.

Vi spiser morgenmad ved Fleggaard. Vi forventer at være hjemme
mellem kl. 11-12.00. I skriver hjem til jeres forældre, når vi kører
fra Vejen Ungdomsskole om nøjagtig afhentningstidspunkt i
Esbjerg.

Bonus info:
Paris er opdelt i 20 forskellige bydele, der bliver kaldt for arrondissementer. De er
nummereret i en slags spiral, hvor arrondissementerne med lave tal ligger tættest på
centrum og arrondissementerne med høje tal ligger i udkanten af Paris.
Mange af de store seværdigheder i Paris er placeret mellem arrondissement 1 og 8.

