
 

Höstlov i Paris 
 

28 – 31 oktober 2019 
 

 

Följ med M-magasin på denna specialgjorda resa för barn och vuxna till 

Paris med vår mycket omtyckta guide och ciceron Peter Wik. Vi åker självklart 

upp i Eiffeltornet och tittar på Triumfbågen, vandrar runt bland målarna i 

Montmartre och ser smådjävlarna i Notre Dame. Dessutom hinner vi med att 

åka båt på Seine.  

Peter Wik har varit bosatt i Paris och bl a studerat vid Sorbonne. Han finns 
med från resans start och ser fram emot att få visa alla barn sina 
favoritställen och lite till! Som vanligt följer en representant från M-magasin 
med och tar hand om oss! 
 
Dag 1, måndag 28 oktober:  
Stockholm – Paris  
Vår reseledare, Peter Wik, möter oss tidig morgon på Arlanda varefter vi checkar in på vårt flyg 
med Norwegian som landar i Paris kl 10.05. Här möter vår buss och vi kan börja vårt äventyr i 
Paris! Dagens utflykt går till konstnärskvarteret Montmartre. Kvarteret ligger högt uppe på en 
höjd och på toppen tronar den vita kyrkan Sacre Coeur varifrån vi har en fantastisk utsikt över 
Paris! I de trånga gränderna och på de små torgen trängs konstnärerna med sina stafflier och 
målarpenslar. Vi äter en gemensam lunch på en trevlig restaurang vid Place de Tertre och får tid 
att titta på de som målar tavlor. Därefter promenerar vi ner till en av Paris mysigaste gator, Rue 
des Abesses. Här är det trevligt att sitta ner och ta en fika och kanske köpa med sig en god ost 
hem från någon av alla delikatessbutikerna.  
Därefter åker vi till hotellet för att checka in och vila oss lite. Kvällens middag blir på en restaurang 
med gångavstånd från hotellet. Sedan är det dags att hoppa i säng för att vara utvilade inför 
morgondagens spännande aktiviteter.  
Lunch och middag ingår.  

  
 
Dag 2, tisdag 29 oktober: 
Paris  
Efter frukost är vi redo att fortsätta vår upptäcktsfärd i Paris! Vi tar tunnelbanan till Paris hjärta 
Champs Elysées och Triumfbågen. Vi promenerar på den kända boulevarden fram till 
Triumfbågen och den okände soldatens grav från första världskriget som finns under valvet. Här 
brinner lågan för alla okända soldater. Vi går upp de 40 trappstegen för att beundra utsikten över 
Champs Elysée. Triumfbågen kallas även ”Etoile” som betyder stjärna för att gatorna ser ut som 
en stjärna när man står högst upp, 49 meter över marken. 12 avenyer strålar ut från Triumfbågen 
och vi går ner på den som kanske är en av världens mest kända gator, Champs-Elysée. Här ligger 
de kända affärerna blandat med trevliga kaféer och restauranger. Tid på egen hand att äta lunch 
innan vi beger oss till Eiffeltornet. Vi åker allra högst upp till toppen och njuter av den fantastiska 
utsikten över Paris. När vi känner oss mätta på utsikten tar vi tunnelbanan till Latinkvarteren där  



 
dagens Paris startade. Man blir hungrig av sightseeing och vi går till en trevlig restaurang på Rue 
de Buci där vi äter en god middag. Därefter väntar en vilosam båttur på Seine under Paris alla 
vackra upplysta broar. Åter till hotellet efter en dag full av nya intryck. Både vuxna och barn 
kommer att sova ovaggade. Frukost och middag ingår 

  
 
 
Dag 3, onsdag 30 oktober  
Paris 
Vi laddar med en god frukost på hotellet för att sedan ta tunnelbanan till det mest välbesökta 
museet i hela världen; Louvren. Här finns kända tavlor från konstnärer som Leonardo da Vinci, 
Michaelangelo, Rembrandt och Rubens. Den mest kända tavlan på Louvren är Mona Lisa som vi 
självklart ska se. Totalt finns det på Louvren över 380.000 konstverk men ”bara” 35.000 visas för 
besökarna. På Louvren ska vi gå på skattjakt och samla poäng! Kanske prickar du av fler tavlor än 
mormor/farmor? Vi fortsätter till Paris största kyrka, Notre Dame som har blivit en symbol för 
Paris. Kyrkan tog 170 år att bygga och vi beundrar några av de vackra rosettfönstren och tittar 
upp mot smådjävlarna på taket. Kanske får vi också höra klockan klämta, den som Ringaren i 
Notre Dame ringde i. Vi promenerar från Notre Dame över Seine till Latinkvarteren där Hotel 
Esmeralda från boken Linnea i Målarens Trädgård finns. Bredvid hotellet finns en liten park och 
där står Paris äldsta träd som är flera hundra år gammalt. Tänk om trädet kunde berätta om alla 
människor som bott här på hotellet under åren. Vi letar även upp Frankrikes mittpunkt och vägen 
som ledde till Rom för 2.000 år sedan! Sedan promenerar vi till den andra av Paris öar, Ile St 
Louise, där Paris mest kända glassbutik Bertillon ligger. Och självklart ska alla få en glass! 
Sedan tar vi tunnelbanan tillbaka till hotellet efter ännu en spännande dag! På kvällen kan de som 
vill följa med och äta middag tillsammans (ingår ej). Vi bor ett stenkast från varuhusen Galerie 
Lafayette och Printemps för de som är shoppingsugna. Frukost och glass ingår. 

 
 
 
Dag 4, torsdag 31 oktober  
Paris - Stockholm  
Frukost och utcheckning från hotellet varefter vi beger oss till flygplatsen för vårt flyg hem som 
avgår kl 12.10. Med oss i bagaget har vi massor av härliga resminnen och garanterat nya vänner! 
Ankomst till Stockholm kl 14.50. Frukost ingår.  
  



 
Pris per person: 
Del i dubbelrum vuxen, prenumerant    SEK  14.995 
Del i dubbelrum vuxen, icke prenumerant   SEK  15.995 
Barn tom 15 år i ordinarie säng (dubbelrum)   SEK  12.595 
Barn tom 15 år i extrasäng (trebäddsrum)   SEK  11.995 
  

I priserna ingår: 
• Flyg i ekonomiklass med Norwegian Stockholm – Paris Charles de Gaulle t&r 

• Flygskatter och bränsletillägg (kan ändras) 

• Klimatkompenserade flygresor t&r 

• 3 nätter i delat rum på Magenta 38, 3* inkl frukostbuffé 
• Alla i programmet nämnda utflykter, besök och entréer 
• 3 frukost, 1 lunch inkl dryck, 2 middagar inkl dryck och en glass 
• Peter Wik som reseledare under hela resan 
• En representant från M-magasin som är med under hela resan 

 
I priserna ingår ej: 

• Enkelrumstillägg 3 nätter    SEK 2.495 

• Utflykter, entréer, måltider och dryck utöver de som ingår i programmet 

• Dricks, reseförsäkring och avbeställningsskydd 
 
Hotellet 
Magenta 38   3* 
38 Boulevard de Magenta,75010 Paris 
www.hotelmagenta38.com Tel: +33 (0)1 42 38 02 55 

  
 
Resevillkor och övrig information 
Programmet är räknat på minimum 35 deltagare med dagens valutakurser (4/3-19). Vi reserverar 
oss för valutakurs- och programändringar.  
Bokningen är bekräftad och bindande när anmälningsavgiften om SEK 3.500 per person erlagts 
senast 10 dagar från bokningstillfället. Slutbetalning ska vara oss tillhanda 40 dagar innan 
avresedatum. All betalning sker mot faktura.   
Vid avbokning efter erlagd anmälningsavgift och fram till 40 dagar innan avresa gäller SEK 3.500 i 
avbokningskostnad.   
Vid avbokning mindre än 40 dagar före avresa gäller 100% avbokningskostnad, dvs full betalning 
av slutsumman måste erläggas.  
Avbeställningsskydd och reseförsäkring kan tecknas hos exempelvis Europeiska ERV för att skydda 
sig mot höga avbokningskostnader vid sjukdom eller olycksfall mot uppvisande av läkarintyg. 
Se över ditt försäkringsskydd och komplettera eventuellt med det du behöver via önskat 
försäkringsbolag. Relasian har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet.  
 
Bokning av resan sker via www.relasian.com eller på telefon 0720-44 15 53 

Relasian Travel & Event AB, Hälsingegatan 14-16, 113 23 Stockholm 
Internet: www.relasian.com E-post: info@relasian.com  
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