
          
 
 
1.dag – 09.05.16 udrejse til Paris aftenarrangement i tilkøb middag på Mont Martre 
Vi mødes i Københavns Lufthavn først på dagen, efter ankomst til Byernes By 

begynder vi med 

en orienteringstur, vi ser bl.a. Eiffeltårnet, Concordepladsen, Champs Elyses, 

Triumfbuen, Notre Dame, Pompidou centret, de mange store varehuse og meget mere. 

Vi slutter vor rundtur i byernes By på Montmartre ved  Sacre-Coeur. På Place du 

Tertre  – hvor alle de mange malere holder til. 

Bussen slutter ved vort hotel. Hvor vi bliver indkvarteret og resten af dagen 

til egen rådighed. 

Aftenarrangement: Middag på La Bonne Franquette med efterfølgende musikalsk 

underholdning på Montmartre. Pris kr. 490,- 

 
2.dag – 10.05.16 La Defense - Versailles og Rigoletto 
Efter morgenmaden kører vi til La Defense, hvor Otto von Spreckelsens Triumfbue 

står som et arkitektonisk vartegn, der forbinder det historiske Paris med det 

moderne La Defense. Vi fortsætter til Solkongens Slot Versailles, der ligger 

lidt uden for Paris. Efter besøget på slottet ser vi parken, med Grand Trianon. 

Retur til vort hotel i Paris.  

Aften: kl. 20.30  ”Rigoletto” på Bastilleoperaen – bus og hjem 

 
3. dag – 11.05.16 Louvre, middag og lystur på Seinen 
Hele dagen har vi afsat til besøg på f.eks. Louvre. Eller hvad den enkelte 

ellers må have lyst til. 

Vi mødes på hotellet for i aften skal vi have en typisk fransk middag i en lokal 

restaurant. Vi afslutter aftenen med en sejltur på Seinen, hvor de nærliggende 

seværdigheder virkelig  kommer til deres ret, oplyst af tusindvis af 

projektører. 

 

4.dag – 12.05.16 Ile de la Cite og Latinerkvarter  og Koncert i Paris i tilkøb 
Vi tilbringer dagen i Paris. Vi finder øen midt i Seinen ”Ile de la Cite”, hvor 

vi besøger Nordre Dame, vi vandre videre rund på øen, ser de flotte gamle 

bygninger som bl.a. huser Justits palæet, Handelsretten samt et hospital videre 

over Saint Michel broen til Latinerkvarteret, her holder vi en lille pause med 

mulighed for at nye stemningen på en af de mange barer inden vi skal besøge 

Luxembourghaven og det spændende kvarter omkring Boulevard Sant Michel og Sant 

Germain. Resten af dagen til egen rådighed.  

Aften:  Filharmonikoncert kr. 480,-  metro ud og hjem 

 
5.dag  - 13.05.16 Paris og hjemrejse. 
Vi har stadig nogen tid i Paris efter morgenmaden, hvor vi vil prøve om 

det er muligt at komme til morgenmesse i Notre Dame kirke, hvis dette 

ikke lykkes kunne vi besøge området hvor de gamle Haller lå, i dag er det 
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Pompidou Centret der har sin plads her. Først  på eftermiddagen mødes på 

hotellet, tager vor bagage og bliver kørt i bus til lufthavnen. 

Forventet hjemkomst først på aftenen. 

 

Rejsefakta: 

 
 
Hotel:       FLY: Air France 
IBIS Bastille   udrejse:     kl. 09.55 – 11.55 
15, rue Breguet  hjemrejse: kl. 17.40 – 19.30 
75011 Paris                   
                                                          Ved 25         ved 30           ved 35 
Pris per person i dobbeltværelse . kr. 7.950,-       kr. 7.785.,-     kr. 7.670,- 
Tillæg for enkeltværelse kr. 950,- 
 
Ovennævnte pris er inkl.: fly tur / retur alle skatter og afgifter, 4 hotelovernatninger med 
morgenmad, middag og sejltur 3. dag, nævnte udflugter og entre til Versailles.  
I operabillet i bedste halvdel til Rigoletto 1 carnet til metro (1o enkeltrejser) 
 
TILKØB: 

          
Montmartre                                                             Koncertsal i Parc de Viletta 
1.aften Middag på La Bonne Franquette på Montmartre kr. 490,- incl. metro ud og hjem 
4.aften Koncert i Paris Fhilharmonien kr. 480,- incl. metro ud og hjem 
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