
 Paris har alt, hvad turistens hjerte be-
gærer, hvad enten man interesserer 
sig for billedkunst, gastronomi, musik, 

arkitektur, interessante indkøb eller blot at 
betragte og opleve en by, der ånder af hele 
verden. Hver generation har sat sit præg på 
byen og fundet plads til nye manifestationer 
for sin arkitektur og kultur. 

Vi skal se eller gense 
de mange kendte 
steder under vores 
byrundtur med bus i 
byen, og ellers vil vi 

opleve byen, som pariserne gør det, nemlig 
ved at benytte byens vidt forgrenede og hur-
tige undergrundsbane, Metroen.
Oplevelserne begynder alle-
rede, når vi forlader lufthav-
nen og kører på byrundtur 
i Paris. Undervejs ser eller 
genser vi seværdighe-
derne, der er indbegrebet 
af de franskes hovedstad: 
Notre Dame, Eiffeltårnet, 
Triumfbuen og Pompidou-
centret. Vi oplever den fan-
tastiske glaspyramide i Louvres 
gård, der er en overbygning på tre 
underjordiske etager fyldt med kunst. 
Kunstsamlingen på Louvre anbefales at be-
søge på egen hånd – i eget tempo.
Byrundturen ender ved vores hyggelige hotel 
i 10. arrondissement tæt ved Canal St. Mar-
tin. 
På parfumemuseet Fragonard får vi et indblik 
i hele Fragonards historie, og efter rundvisnin-
gen besøger vi butikken, hvor der er et bredt 
udvalg af parfumer at snuse til og eventuelt 
købe med hjem. 
Galeries Lafayette er nok det mest kendte 
stormagasin i Paris og vi bliver budt inden-
for til en rundtur i stormagasinet, der åbnede 
som en lille modebutik i 1893. Vores rundtur 
slutter med et modeshow, hvor vi får mulig-
hed for at se årets modeller. 

I bydelen Montparnasse finder vi et ægte og 
uforfalsket stykke af Paris – yndet tilholdssted 
for avantgardekunstnere i 1930’erne, bl.a. Pi-
casso og Hemingway. Vi tager til Tour Mont-
parnasse, tårnet der med sine 59 etager er 
209 meter højt og dermed giver en fantastisk 
udsigt over byen. 

I kvarteret Montmartre fornemmer 
vi den stemning, der gennem ti-

den har trukket mange kend-
te kunstnere til for at bo 
og udstille deres værker i 
denne livlige og farverige 
pariser-bydel.
Der bliver naturligvis mu-
lighed for at opleve Paris 

fra vandsiden, når vi tager 
på en idyllisk sejltur på Sei-

nen.
Paris byder på et utal af mulighe-

der som fx shopping i stormagasinerne, 
en slentretur langs Seinen og gennem Paris’ 
haver, museumsbesøg, en tur i Eiffeltårnet 
eller til Napoleons grav i Invalidekirken. Det 
bliver der rig mulighed for at opleve på egen 
hånd under vores spændende ophold i byer-
nes by.
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5 dages flyrejse
Afrejse  20. april 
og 24. november

Pris Pr. Person

I delt dobbeltværelse .. .. .. .. ..  Kr. 5.495
Tillæg for eneværelse .. .. .. .. ..  Kr. 850
Tillæg for sejltur + middag  .. ..  Kr. 285
Tillæg for tur til Montparnasse   Kr. 95
Ekspeditionsgebyr . .. .. .. .. .. ..  Kr. 80
Afbestillingsforsikring . .. .  ikke inkluderet

AllE prIsEr Er InKlusIvE MoMs

Med i Prisen

●  Fly Kastrup/Billund–Paris t/r
●  Bus til transfer
●  4 x overnatning med morgenmad
●  Byrundtur med bus 
●  1 x middag
●  1 x besøg på parfumemuseet
●  1 x tur til Montmartre 
●  1 x tur i Galeries Lafayette
●  Turistskatter
●  Dansk rejseleder


