
 
 
 

Paris 2015 
Tag med campingvennerne til Byernes by Paris. 
Fra 28.03.2015 til 05.04.2015 

 
Vi skal bo på campingplads La Belle Etoile i byen Melun. 
Melun ligger ca.30 km syd for Paris.(der er en meget fin nationalrute som gør at man 
komme til pladsen uden at komme tæt på Paris`s motorveje)   

 
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 bla. ser Spejlsalen. Herefter er der 
nogle timer til besøg på egen hånd.  
Efter vi har nydt udsigten fra Eiffeltårnet, sejler vi en tur på Seinen. Vi står af ved Notre 
Dame - katedralen som ligger på Cité øen. Herefter fri til besøg på egen hånd, inden vi 
igen mødes ved 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. 
 
Alle bliver udstyret med et lille bykort samt en Navigo (dette er en elektronisk billet, der 
giver ubegrænset transport til tog, busser og metroer).  
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 3 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 at 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. 
Om søndagen vil der være nogle hygge-opgaver, som er behjælpelige med at skabe 
hygge og samvær blandt deltagerne, så man vil forhåbentligt holde øje med de andre og 
være tryg ved at spørge om vej eller andet. 
 



 
 
Program: 
Lørdag 28. marts 
Ankomst 
 
Søndag 29.marts 
Kl.9.00:Plænemøde, derefter afgang med bus til Versailles slottet. Her går vi ind samlet, 
og derefter nyder området på egen hånd, husk at se spejlsalen. Derefter kan parken nydes 
i eget tempo. Der er nogle tidspunkter hvor der er gang i fontænerne.  

 

  
 
Kl.16.30 kører bussen retur til campingpladsen.  
 
 
Kl.20.00 Mødes vi hvor i får udleveret nogle opgaver til hyggeligt samvær.  

 
Mandag 30.marts 
Kl.09.30 Plænemøde   
Kl.10.20 Afgang fra pladsen. Vi går op til togstationen hvor vi tager med toget ind til byen. 
Vi skal opleve Triumfvejen, Champs-Elysées, Louvre udefra, den omvendte pyramide og 
de 3 triumfbuer. Hvis i vil op i triumfbuerne, er det for egen regning. 
 
 



 

 
 
 
Tirsdag 31.marts 
Kl.10.00 Plænemøde 
Kl.10.20 Afgang fra pladsen til stationen. Vi skal se Sacré Cour, den hvide kirke og 
malernes plads.  Da det er et spændende område, hvor der kan bruges meget tid, bliver 
det på egen hånd. 

 
 
Onsdag 1.april 
Hvis der er nogle som har brug for hjælp til at finde vej mødes vi inden. 
Kl.11.30 Mødes i på stationen i Melun. Vi skal ind til Trocadèro, hvor der er en skøn udsigt 
til Eiffeltårnet. 



 
 
Kl. 13.30 mødes vi ved Eiffeltårnet, hvor vi samlet kører op på 3. etage. Derefter sejler vi 
en tur på Seinen. Billetter uddeles så man kan sejle, når man har lyst. Vi står af ved Notre 
Dame. Derefter bliver der tid til udforskning på egen hånd. 
18.45 Mødes vi udenfor restauranten ”Nos Ancêtres Les Gaulois”. Vi skal spise kl.19.00. 
Aften tur med bus rundt i byen og derefter hjem til pladsen. 

   
Torsdag 2.april 
Fridag  
  
Fredag 3.april 
Kl.18.45 mødes vi ved Montparnasse tårnet, vi skal på 56 etage og nyde skumringen. 
 
Lørdag 4.april  
Formiddag og eftermiddag til fri afbenyttelse. 
Kl. 17.00 afslutning 
Kl. 18.00 Fælles langbord med medbragt mad, hvis vejret tillader det. 
 
Søndag 5. april 
Hjemkørsel efter en forhåbentlig god og hyggelig påske. 
 
Deltagerpriser: 

pr. enhed 3550 kr. (en enhed er 2 personer) 

Barn under 12 år 1240.kr 

Ekstra person fra 12 år 1670.kr 

1 person i egen vogn 2335. kr 

mailto:nos-ancetres-les-gaulois@wanadoo.fr


 

Enheds prisen er for to personer, og dækker 8 overnatninger, strøm, togkort, Eiffeltårnet, 
Montparnasse, Batobus - den båd vi sejler med, Versailles slottet, spisning på ”Nos 
Ancêtres Les Gaulois” og 2 busture 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 
http://www.batobus.com/ 
Paris.dk - Alt om byernes by, Paris 
www.paris.dk 

Tilmelding starter den 24.10.2014 

Tilmeldingen skal være os i hænde senest. 20.11.2014 

Der gives besked senest.23.11.2014 angående deltagelse og betaling. 

Betaling senest d.1.12 2014 

Begrænset deltagerantal så først til mølle princippet. Der er plads til 58 enheder. 

Vi forbeholder os ret til ændringer. 

 

Med venlig hilsen turlederne 

Dorthe og Lars Toft 

 

toft24@mail.dk 

træffes bedst om aftnen 

0045 23951704 Lars 

0045 61662254 Dorthe 
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