
Har du en cykelentusiast gemt i maven? Vil du gerne besøge byernes by 
Paris? Denne rejse giver dig det hele!
Du får unik mulighed for at opleve verdens største cykelløb, når rytterne efter 
mange dage i sadlen triller ind på Champs Elysées, for at kæmpe om den sidste 
etapesejr! Hele byen er pyntet op til fest – og det fortsætter hele dagen og aftenen. 
Det er fest, som du ikke vil gå glip af.
Men denne rejse giver dig ikke kun oplevelsen af Tour de France, du får også mulig-
hed for at gå på opdagelse i en fantastisk hovedstad. Den franske hovedstad formår 
nemlig at charmere og betage turisten, som besøger byen for første gang. Og ikke 
uden grund. Byen har alt, hvad hjertet begærer, hvad enten man interesserer sig 
for billedkunst, gastronomi, musik eller interessante indkøb – eller blot holder af at 
betragte og opleve en by, der ånder af hele verden.
Pariserstemningen i denne hovedstad kommer til at slå benene væk under dig! 

Tour de France 
i Paris 

4 dages flyrejse, 22. juli 2016



 

Dag 1
Afgang fra Billund Lufthavn med Air 
France kl. 14.50. Få timer senere an-
kommer vi til lufthavnen Charles de 
Gaulle, og herfra starter vores byrund-
tur. Undervejs ser eller genser vi de 
seværdigheder, der er indbegrebet af 
Paris: Eiffeltårnet, Triumfbuen og La 
Defence. Bussen kører også til den nye 
Opera på Bastillepladsen, og vi oplever 
den fantastiske glaspyramide i Louvres 
gård, der er overbygning på tre under-
jordiske etager fyldt med kunst. 
Byrundturen ender ved vores centralt 
beliggende hotel i 10. arrondissement 
ved Canal St. Martin, hvor vi indkvarte-
res. Efter lidt afslapning er der tid til at 
se sig omkring inden eventuel fælles 
middag på en nærliggende restaurant.

Dag 2
Formiddagen bruges til oplevelser på 
egen hånd. Men der er også mulighed 
for at tage med rejselederen rundt i 
Paris med metro, hvor vi blandt andet 
tager en tur til malerkvarteret Mont-
martre, hvor mange kendte kunstnere 
har boet og udstillet deres værker. 
Montmartre siges at være byens høje-
ste punkt, og herfra får man en ander-
ledes udsigt over Paris i godt vejr. 
Sidst på eftermiddagen kører vi en tur 
på den berømte gade Champs-Elysées, 
inden vi kommer til Seinen. Vi tager på 
sejltur og herfra videre til vores restau-
rant tæt ved Seinen. Efter middagen 
tager vi metroen tilbage til hotellet. 
(Middag og sejltur er for egen regning 
– pris kr. 315,-)

Dag 3
I dag er det den store finale i »Tour 
de France 2016« med ankomsten på 
Champs Elysées. Det er dagen, hvor vi 
vil se mange i en massespurt og vi hå-
ber selvfølgelig på en dansk sejr. Hol-
det starter nord for Paris, helt nøjag-
tig fra Chantilly, og det er første gang 
siden 1984, at starten på sidste etape 
begynder nord for Paris. Turen er ikke 
mere end 133 km og sidste etape er 
kendt for at foregå i moderat tempo, 
indtil rytterne ankommer til Champs 
Elysées. Når rytterne ankommer, be-
gynder kapløbet, og der vil være en 
helt forrygende stemning, høj hastig-
hed og en fest i hele byen. 

Dag 4
Dagen er til fri disposition. Paris byder 
på et utal af muligheder som for ek-
sempel shopping i stormagasinerne, 
en slentretur langs Seinen og gennem 
Paris’ haver, museumsbesøg, en tur 
i Eiffeltårnet eller til Napoleons grav 
i Invalidekirken. Latinerkvarteret på 
venstre bred er det ideelle sted til at 
opleve byens måske allerstørste at-
traktion, nemlig pariserstemningen og 
pariserne. 
Midt på eftermiddagen mødes vi på 
hotellet, hvorfra vi kører til lufthavnen, 
hvorfra vi flyver kl. 20.45 til Billund. 
. 

Pris pr. person
I delt dobbeltværelse  .. .. .. . Kr.  4.775
Tillæg for eneværelse .. .. .. . Kr.  490
Udflugt Sejltur + middag . .. . Kr.  315
Ekspeditionsgebyr .. .. .. .. .. . Kr.  80
Afbestillingsforsikring: 6%
Alle priser er inklusive moms

Med i prisen
Fly Billund–Paris t/retur
Lufthavnsskatter
Transfer til og fra hotel
3 x overnatning inkl. morgenmad
1 x middag – 1. dag
Byrundtur med bus
Dansk rejseleder 

Diverse informationer
GIBA Travel forbeholder sig ret til min-
dre ændringer i programmet i forhold 
til de forskellige arrangementer

I samarbejde med Klub Randers. 

Teknisk arr./bestilling

Odensevej 44,1 · 5550 Langeskov
Tlf: +45 65 39 10 70

Mail: info@gibatravel.dk


