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Paris – ”Koden för en bra stad” 

 
6–8 september 2022 

 
 

Tisdag 6 september, 2022                     Stockholm-Paris 
 
07.25 Avresa från Stockholm Arlanda med SAS SK 573 till Paris.  
 
10.00 Ankomst till Paris flygplats Charles de Gaulle. 
 

Efter passkontrollen möter vår ciceron Peter Wik upp för vidare transfer in till 
centrala Paris. Vi börjar med en kortare sightseeingtur där vi får ta del av 
Haussmans stadsplanering som vi senare under dagen kommer att studera 
djupare.  
 
Gemensam lunch på lokal restaurang i Haussmankvarter. 



 
14.00 Konferenspass där arkitekt Robert Lavelid berättar om hur den moderna staden 

växte fram i Paris på mitten av 1800-talet. En stadsplanering som blev 
stilbildande i Europa och som faktiskt håller än idag. Efter 1900-talets moderna 
kvarter och förorter som många gånger inte varit så framgångsrika börjar man 
återigen titta tillbaka på Haussmans kod för en bra stad. Denna värdefulla 
kunskap kommer Robert Lavelid att dela med sig av till oss och kommer att vara 
som underlag för de kommande dagarna i Paris.  

 
 Promenad till hotellet för incheckning. Under vägen studerar vi några vackra 

husfasader. Bagaget finns redan på hotellet.  
 
19.30 Gemensam middag på härligt Parisiskt Brasserie.  
 
Onsdag 7 september                                         Paris 
 
 Frukost på hotellet.  
 
09.00 Heldag för studiebesök på olika platser i Paris. Vi transporteras i eldriven buss 

och guidas av vår ciceron Peter Wik och arkitekt Robert Lavelid. Under dagen 
träffar vi även några lokala specialister inom vissa områden. Detaljerat program 
under planering.  

 
 Eurocities C40, Vi får lära oss mer om hur Paris just nu förändras med fokus på 

hållbarhet. C40 är ett av världens nu största samarbeten för att skapa hållbara 
städer. Både Stockholm och Paris är en del av C40 Cities Climate Leadership 
Group och borgmästaren Madame Hidalgo leder C40. 

 
 
 "Climate change is a threat to all Europeans regardless of their social 

background or political beliefs. Mayors from large and small cities, right across 
Europe recognise the urgency of the challenge ahead and are implementing 
bold climate action on their streets. EU decision makers must set aside their 
differences to take the ambitious and courageous decisions needed on climate 
action. The future of Europe must be as a global climate leader. Future 
generations will not forgive us if we fail to act while there is still time."  
- Anne Hidalgo, Mayor of Paris and Chair of C40 Cities 

 
 Vi kommer under dagen att titta närmare på följande; 

• Återskapandet av Seines kajer 
• Paris High Line 
• Paris mobila lokala matmarknader 
• Modernisering av Paris parker. 
• Paris Plage – ta stranden till folket om folket inte har råd att åka till 

stranden. 
• Nya cykelstråk genom staden – möjligheter och hot. 
• Lånecyklar och lånebilar 



• Bil och Uberfri stadskärna 
• Declarations of cities – Vad innebär C40 för oss.  

 
Gemensam lunch 
 
Byggnadsvård & boende 
 
Under dagen studerar vi även byggnadsvård på några platser; 
 

• Återuppbyggnaden av Notre Dame – hur får man fram kompetensen 
som behövs? 

• Hur fungerar renovering av bostadsfastigheter med äganderätt? 
• Hur fungerar bostadsförmedling och public housing i Frankrike? 
• Hur hittar man en bostad i Paris? 

 
 
19.30  Gemensam middag på lokal bistrot. 
 
Torsdag 8 september                      Paris-Stockholm 
 
 Frukost på hotellet.  
 
09.00 Utcheckning från hotellet. Med egen buss fortsätter vi våra studiebesök. 
 

2024 kommer Paris stå värd för Sommar-OS. Man planerar för det mest hållbara 
OS som någonsin hållits och man har till och med som mål att vara klimatpositiv. 
Ett sätt är att man kommer att använda befintliga platser och arenor. Sen 
kommer man att tänka igenom allt från transporter till mat. Detta är en enorm 
utmaning men kommer också att vara mycket intressant att följa för alla som 
planerar stora event i framtiden runt om i världen.  
 
Vi kommer att studera; 

• Hur man kommer använda området runt Eiffeltornet. 
• Besök på Stade de France 
• Hur gör man för att skapa ett hållbart OS? 

 
16.30 Avresa från centrala Paris. 
 
17.30 Incheckning på CDG. 
 
19.20 Avresa mot Stockholm med SAS SK 580. 
 
21.45 Ankomst till Stockholm Arlanda.  
 

 
 

 



 
 

Robert Lavelid är arkitekt SAR/MSA med mer än 40 års 
erfarenhet från stora arkitektur- och 
stadsbyggnadsprojekt såväl i Sverige som internationellt. 
Han har varit partner i Modern Line arkitekter, Tengbom 
och Fojab. Förutom konkreta projekt har han dessutom 
skrivit många artiklar i olika arkitektur- och 
stadsbyggnadsfrågor.  
I december 2020 gavs hans bok ”KODEN för en bra stad - 
Haussmanns Paris” en faktabaserad debattbok i ämnet 
stadsbyggnad ut. 
Föredragshållare & Guide 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Peter Wik har idag Paris som sitt andra hem. Han kom till 
Paris för första gången för snart 45 år sedan och föll 
handlöst för staden. Peter är delägare i Relasian Travel & 
Event och är van att guida specialgrupper på många 
platser runt jorden. Han är mycket intresserad av design, 
historia och arkitektur och sprider gärna sin kunskap och 
kärlek till staden Paris. 
 Ciceron & Guide 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
RESFAKTA: 
 
PRIS: 
Preliminärt pris per person del i dubbelrum: ca SEK 18,950 
 
Priset inkluderar: 
 
Direktflyg med SAS i ekonomiklass – Stockholm – Paris – Stockholm 
Alla flygskatter 
Klimatkompenserat flyg  
2 nätter del i dubbelrum på Hotel Le Mathurin 4* inkl lokala skatter & serviceavgifter  
2 Frukostar på hotellet 
All transfer enligt program. Eldriven buss 7 september 
3 luncher & 2 middagar  
Föreläsning & guidning med Robert Lavelid 
Guide & Ciceron Peter Wik 
Alla entréer enligt program 
Konferensrum inkl kaffe 
Resegaranti 
EU – moms 2,67% 
 
Mot tillägg: 
Dryck, egna privata kostnader 
Enkelrumstillägg Sek 3,500 för 2 nätter per person 
 
Betalningsvillkor:  
Icke återbetalningsbar anmälningsavgift om sek 3,500: - per person faktureras vid anmälan.  
Anmälningsavgiften dras från slutsumman som i sin tur betalas 45 dagar innan avresa. 
Vid avbokning efter 45 dagar innan avresa gäller 100% betalning. Betalning sker via faktura. 
 
Om programmet inte kan genomföras pga Covid -19 restriktioner eller om UD avråder från 
resor till Frankrike, så återbetalas erlagt belopp till fullo.  
 
OBS: Flygskatter kan idag variera lite och kan helt plötsligt ändras och därför gäller priset ovan 
som ett riktpris.  
 
Resans pris är beräknat på minst 30 gäster. Vi reserverar oss även för prisändringar som vi ej 
kan råda över. 
 
Priset ovan är beräknat på̊ en växelkurs för Euro enligt växelkurs 23 mars 2022. 



 
Avbeställningsskydd:  
Då detta är en tjänsteresa är det viktigt att ni ser över ert företags tjänstereseförsäkring. 
Om ni väljer att resa privat så gäller ert reseskydd vi er hemförsäkringen som vanligt. 
Om inte hela beloppet täcks rekommenderar vi att ni köper en försäkring innan ni betalar 
anmälningsavgiften via ert försäkringsbolag. Kontrollera även att er försäkring gäller vid 
sjukdom och händelser kopplade till Covid -19. 
Vi rekommenderar försäkringsbolaget Gouda.  
 
Relasian Travel & Event följer paketreselagen och har fullt ställda garantier hos 
Kammarkollegiet. 
OBS. Vi reserverar oss för pris & programändringar utanför vår kontroll 
 
Anders Wennerström 
anders@relasian.com 
070-888 02 58 
 
Peter Wik 
peter@relasian.com 
070-467 42 46 
 
Relasian Travel & Event 
Hälsingegatan 14-16 
113 23 Stockholm 
 
 
 


