
  

  

  

Paris 2018  

Tag med campingvennerne til Byernes by Paris.  

Fra 11.05 til 19.05 2018  

  

Vi skal bo på campingplads La Belle Etoile i byen Melun.  

 

Melun ligger ca.30 km syd for Paris. Man køre med en meget fin nationalrute som gør at 

man komme til pladsen uden at komme tæt på Paris` motorveje. 

 
 

Vi har valgt at det skal være en kulturel tur, da Paris har meget at byde på inde for denne 

genre. Vi køber et museums pas til alle. 

Hvis der er nogle som synes at det der med museum er for meget så kan det lade sig gøre 

at slippe for det. Vi skal bare vide det, da prisen på kortet ligger fast og derfor ikke får 

samle rabat på det. 

Med dette pas kan vi se Louvre, Versailles slottet, Den gamle Triumfbue og ca. 45 andre 

steder.   

Vi skal se nogle af Paris’ mange seværdigheder, bl.a. den dansk designede Triumfbue La 

Defense, Eiffeltårnet og Sacré Cour den hvide kirke som ligger højt hævet, og hvorfra der 

er en pragtfuld udsigt over byen. 

Vi skal også se Notre Dame, Den Gamle Triumfbue og så skal vi på tur til Versailles - 

Solkongens slot, hvor vi ser Spejlsalen, og meget mere. 

 

Vi skal også ud og sejle på Canal Saint Martin, som viser byen fra en anden side end den 

ellers meget turistprægede sejltur på Seinen. 

 

Vi skal selvfølgelig også til toppen af Eiffeltårnet. 

Efter vi har nydt udsigten fra Eiffeltårnet, har vi nogle timer på egen hånd. 

Indtil vi skal spise på restaurant Nos Ancêtres Les Gaulois, som ligger på øen Île Saint-

Louis.  Vi har bestilt buffet, med et rigtigt godt vin mærke - nemlig vin ad libitum. 

Bustransport hjem til pladsen med en lille rundtur i Byen. 

 

Alle bliver udstyret med et lille bykort samt en Navigo (dette er en elektronisk billet, der 

giver ubegrænset transport til tog, busser og metroer). Næsten som rejsekort. 



Vi rejser med det offentlige transport, som vi vil lære jer at bruge. Så I selv har mulighed for 

at finde rundt i byen og komme hjem til campingpladsen.  

 

Vi har haft 4 stævner i Paris før, og vi har erfaret at folk hurtigt lærer at bruge det offentlige 

system.  

I vil modtage en velkomstmappe dernede, i den står der hvordan at man kommer fra A til B 

og hjem til pladsen.  

Vi følges ad de første par gange når vi tager ind til byen. Og vi ved af erfaring at alle finder 

hjem til pladsen igen.  

Nogle gange så har de set noget som vi andre ikke har set, men de er altid kommet hjem 

igen. 

 Ps. Vigtig information pga. den terror som byen har været udsat for er der skærpede 

sikkerheds krav til alle offentlige bygninger, så det er derfor bedst kun at medbringe en lille 

rygsæk eller taske.  

 

Der er et fest telt på pladsen som vi må låne til fælles hygge om aften.  

 

 

 

Program: 

Fredag d. 11.05 

Ankomst. 

 

Lørdag d. 12.05 

Der er marked i Melun det vil vi opfordre folk til at se. Det er et typisk fransk marked med 

madvarer, og udenfor er der alm marked. 

Vi vil lave en lille ostesmagning på pladsen, og vi vil spise vores medbragte mad og drikke 

i det opstillet telt.  

 

Søndag 13.05 

Køber vi en dagsbillet til det offentlige transport. 

Vi skal med toget ind til Gare De Lyon og der skifter vi til Metro. 



 
Vi skal ud at sejle på Canal Saint Martin. Det er en meget hyggelig tur. (ps turen tager 2,5 

time så der er god tid til at nyde den medbragte vin eller lign, kan også købes på skibet.) 

Turen ender lige i centrum af Paris, ved Museé Orsy, dem som har lyst til at forsætte til 

Latiner kvarteret sammen med os er velkommen til det. Dette er et område med mange 

spisesteder (egenbetaling), barer og små butikker. I får alle sammen en udførlig 

beskrivelse om hvordan i finder hjem til pladsen. 

 

Mandag d.14.05 

Skal vi ind og se Louvre, vi satser på en gruppe indgang. 

 

Derefter ligger programmet lidt løst, men vi foreslår at man går gennem Tullerierne (den store park 

lige ved Louvre) og for enden af den ser Orangeriet, et museum som indeholder nogle af Monet 



billeder. Derefter forsætter op mod den gamle Triumfbue ps. Entreen er dækket af vores pas. Dem 

som har lyst til det, kan forsætte med Metroen til Den nye triumfbue La Defence Grande Ark. 

 

Tirsdag d. 15.05 

 

Skal vi ind i Notre Dame samlet, vi håber på en guidet tur. Derefter kan vi se Saitn Capelle, det er en 

kirke som har et meget smukt lys indfald. 

Vi forsætter til Museé D Orsey. Ps vi har aldrig været der før, men det er en ombygget togstation hvor 

man fra restauranten kan tage et skønt billede af Sacre Ceur. 

Derefter er planen at vi skal se krigsmuseet Hotel Invalides og Napolions grav. 

Vores pas gælder til det hele. 



 

 

Onsdag d. 16.05 

Tager vi til Versailes Slottet vores pas gælder til det hele, der kan være tvivl om parken, hvis der er et 

arrangement i haven koster det ekstra. 

Det er et rimeligt frit program. Ps. vores pas gælder også til Fourtain Bleue  

 

 

Torsdag 17.05 

Der tager vi i Montparnasse tårnet ps. Egen betaling 

Vi fortsætter til Pompedu centerert det er et sted for nutidig kunst en skør bygning da alle rør (vand, 

strøm og lignende) er uden på huset. 

Derefter forsætter vi til Operaen, ps. egen betaling. Der efter er der tid til shopping i de mange dyre 

mode butikker i Galleri Lafyette. Bygningen er også et besøg værd for dens smukke arkitektur og den 

flotte glaskuppel i loftet som giver et skønt farvespil når solen er på.  

Printtemps som det andet hus hedder er også meget smukt, ja tænk engang at der er herretøj i fem 

etager. 

Fredag 18.05 

Skal vi op i Eiffeltårnet, til toppen. 



Lidt tid på egen hånd. 

 

Vi skal ud at spise på Nos Ancêtres Les Gaulois. Som ligger på Sct lois øen. Derefter bustransport 

hjem, men først i lille køretur i byen. 

Lørdag 19.05   

Man bestemmer selv afgangstidspunkt. 

Vi skal se Sacré Cour, den hvide kirke og malernes plads.  Da det er et spændende 

område, hvor der kan bruges meget tid, dette bliver på egen hånd.  

  
  

 

Fælles spisning på pladsen med medbragt mad 



 

Søndag 20.5 

 

Store tude dag. Fælles farvel og hjem tur til Danmark.  

 

Enheds prisen er for to personer, og dækker 9 overnatninger, strøm, togkort, og en 

dagsbillet, Eiffeltårnet, Museums pass til fire dage, sejltur på Canal Saint Martin spisning på 
”Nos Ancêtres Les Gaulois” og 1 bustur samt velkomstmappe med info om hvordan man 
kommer rundt i Paris.   

Links:  

http://www.chateauversailles.fr/homepage www.nosancetreslesgaulois.com  

http://www.aviewoncities.com/paris/tourmontparnasse.htm (god hjemmeside til info) 

http://www.paris.dk/latinerkvarteret-og-notre-dame  

Paris.dk - Alt om byernes by, Paris www.paris.dk  
da. parismuseumpass.com 

 

Tilmelding starter den 13.01.2018  
Tilmeldingen skal være os i hænde senest d. 28.01.2018  

Der gives besked senest.01.02.2018 angående deltagelse og betaling.  

Betaling senest d. 10.02.2018 

Begrænset deltagerantal så først til mølle princippet. Der er plads til 30 enheder. 

Vi forbeholder os ret til ændringer.  

  

Med venlig hilsen turlederne  

Dorthe og Lars Toft  

  

toft24@mail.dk 

træffes bedst aften 

0045 23951704 Lars  

0045 61662254 Dorthe  
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