
Champagnedistriktet och 
promenader i Paris 

  

                15 – 18 september 2023 
 

 

 
 

Följ med på en annorlunda resa till Frankrikes underbara huvudstad Paris!  
Vi kommer att se och uppleva Paris och dess invånare på nära håll då vi 
promenerar tillsammans med vår ciceron och Frankrikekännare Peter 
Wik. Med tunnelbanan åker vi till kända Latinkvarteren med universitetet 
Sorbonne, templet Pantheon och den omskrivna kyrkan Saint Sulpice 
från boken Da Vinci koden. Under våra promenader kommer vi att gå förbi 
några av Paris kända symboler som katedralen Notre Dame, Triumfbågen, 
Eiffeltornet och Place de la Concorde.  
Under en vilsam båttur på Seine beundrar vi de vackert upplysta broarna. 
Vi njuter av det franska köket på anrika Brasserie Bofinger och shoppar 
loss på något av de stora varuhusen Galerie Lafayette eller Printemps. 
Avslutningsvis åker vi till champagnedistriktet och Épernay där vi ska 
besöka två kända champagnehus och provsmaka den ädla drycken.  
Ett av husen är Moêt et Chandon vars champagne dricks mer 
än någon annan i världen med en årlig produktion av 26 miljoner 
flaskor. Missa inte höstens ”feel-good” resa med god mat, 
champagne och sköna promenader i en av Europas mest 
charmiga städer! Professionell reseledning av Peter Wik. 



Program: 
 

Dag 1, fredag 15 september: 
Stockholm – Paris 
Tidig avresa med SAS från Stockholm Arlanda kl 07.25 med ankomst till Paris kl 10.00. Här 
välkomnas vi av vår reseledare och Frankrikekännare Peter Wik. Med buss åker vi in till vårt 
hotell i Paris och lämnar våra väskor innan åker för att äta en god lunch tillsammans. Vi sätter på 
oss våra skönaste skor och ger oss i väg med tunnelbanan till Odeon och Rue de Buci med sina 
härliga bagerier, ost-, frukt- och vinbutiker. Vi njuter av lunch på ett charmigt franskt brasserie 
innan vi promenerar vidare till St Germain de Près där Paris intellektuella och överklass håller 
till. På caféerna blandas filosofer, musiker, författare, turister och massor av folk som vill vara 
något av ovanstående. Vi ser Picassostatyn och de anrika Cafe de Flore & Cafe Les Deux 
Magots. Vi promenerar via Saint Sulpice kyrkan, omskriven i boken Da Vinci koden, in i 
Luxembourg trädgården som är en lugn oas och en av Paris vackraste parker. Här seglar 
barnen med träbåtar som man gjort i över hundra år.  
Vi flanerar vidare till det romerska templet Pantheon med sin stora kupol som är en symbol 
över Frankrikes stora män och kvinnor. Här stannar vi för en kopp kaffe på ett mysigt kafé och 
studerar fransmännen som ofta tar en snabb kopp espresso på stående fot.  
Vår promenad fortsätter mot Latinkvarteren där grunden, till det som skulle bli dagens Paris, 
lades. År 1253 grundades universitetet Sorbonne för att låta 16 fattiga studenter studera 
teologi. Universitet blev 1968 platsen för studentrevolterna och hela 68-rörelsen. I dessa kvarter 
blandas idag medeltida kyrkor och restauranger med kök från Medelhavet. 
Vidare utmed Seines kaj där bokhandlarna säljer böcker från lådor som hänger på muren. Vi 
går utmed Quai de Montebello och bokhandeln Shakespeare & Co som var ett av Ernest 
Hemingways favorittillhåll när han bodde i Paris.  
Vi avslutar promenaden vid det gotiska mästerverket katedralen Notre Dame som blivit en 
symbol för Paris. Påven Alexander III lade grundstenen till katedralen som tog 170 år att bygga. 
Här finns några av världens vackraste kyrkfönster. Vi ser katedralen från utsidan då den är stängd 
för renovering efter branden 2019. Efter en fullspäckad dag tar vi tunnelbanan hem till hotellet för 
att vila fötterna lite och göra oss i ordning för kvällens middag på en trevlig restaurang i 
närheten av hotellet.  
Lunch och middag ingår. 

 
  
Dag 2, lördag 16 september: 
Paris 
Igår var vi i de riktigt gamla delarna av staden. Idag ska vi besöka de kvarter som arkitekt 
Haussmann skapade under mitten av 1800-talet. Stora boulevarder, operan, museum, teatrar och 
hotell. Vi tar tunnelbanan till Triumfbågen där den okände soldatens grav från första 
världskriget finns under valvet. Idag brinner här lågan för alla okända soldater. Runt Triumfbågen 



strålar 12 avenyer och vi går ner på den som kanske är en av världens mest kända gator, 
Champs-Elysées. Här ligger de kända affärerna på rad och vi flanerar utmed solsidan ner mot 
Grand Palais och Petit Palais som byggdes inför världsutställningen år 1900. Bortanför Winston 
Churchill avenyn skymtar den vackraste bron över floden Seine, Alexander III bron och 
Invalidomen där Napoleon ligger begravd samt Eiffeltornet. Det är här som den stora paraden 
hålls varje år på Frankrikes nationaldag den 14:e juli. 
Vi når Place de la Concorde, som är mer än 8 hektar stort. Torget anlades på 1750 talet och 
under revolutionen avrättades här 1.119 personer i giljotinen, däribland Danton, Robespierre och 
Marie Antoinette. Med Triumfbågen i ryggen går vi till Tuileries trädgården för att besöka 
Musée de l’Orangerie och titta på de vackra näckrostavlorna som konstnären Claude Monet 
målat. Tavlorna är enorma och täcker hela väggarna i två stora salar på muséet.  
Tid för lunch på egen hand i något av kaféerna i Tuileries trädgården.  
Därefter promenerar vi vidare förbi Svenska Klubben till Place Vendome, där de absolut mest 
exklusiva juvelbutikerna som Cartier med flera ligger sida vid sida. Vid Hotel Ritz satte sig Lady 
Diana i bilen som i full fart med ivriga fotografer hack i häl, förföljde henne på det som skulle bli 
hennes sista resa. I en av lägenheterna på torget bodde även kompositören Frédéric Chopin.  
Vi når till sist Operan som för många av oss blivit känd efter musikalen Fantomen på Operan.  
Därefter blir det ett par timmars fri tid för shopping på Galerie Lafayette eller Printemps. 
Återsamling och taxi till konstnärskvarteren Montmartre för en tidig middag. Den charmiga 
stadsdelen vilar på höga kullar med storslagen utsikt över stan. På en höjd tronar den vackra vita 
kyrkan Sacre Coeur och i de trånga gränderna och på de små torgen trängs konstnärerna med 
sina staflier och målarpenslar. Middag tillsammans på en trevlig restaurang och därefter åter till 
hotellet med tunnelbana.  Frukost och middag ingår. 

 
 
Dag 3, söndag 17 september: 
Paris 
Idag är det dags för ännu en intressant dag i Paris! Med tunnelbana åker vi till platsen för franska 
revolutionen, Bastiljen. Vi besöker matmarknaden som är i full gång denna söndagsförmiddag. 
Vi gör ett lyxigt stopp på matmarknaden och njuter av ostron och ett glas vitt vin! Därefter blir 
det lite tid att strosa runt på egen hand.   
Lunchen serveras på anrika brasseriet Bofinger. En sann fransk njutning! 
Efter lunch promenerar vi till Maraiskvarteren eller ”träsken” som ”marais” betyder. Fram till för 
ca 30 år sedan var dessa kvarter helt glömda och rivningshotade men idag är denna del av Paris 
den absolut mest trendiga med vackra hus, mysiga restauranger och konstnärliga människor. 
Kvarteren är supermysiga och vi flanerar runt och känner stämningen.  
Här ligger ett av Paris absolut mest magnifika torg, Place des Vosges, ett perfekt symmetriskt 
torg med bostadshus från 1600-talet. Här bodde Victor Hugo på sin tid. Vidare förbi Svenska 
Institutet och bort till Kulturhuset Centre Pompidou; en modern byggnad som rymmer en 
fantastisk konstsamling och är byggd ut och in med alla viktiga funktioner på utsidan med olika 
färger. Vid sidan av Centre Pompidou ligger Place Igor Stravinsky och här ser vi Paris första 
moderna staty som ritats av Niki de Saint Phalle och Jean Tinguely. Intill ligger en nybyggd galleria 
vid de gamla grossisthallarna, Les Halles. Kvarteret utgör ett stycke modern arkitektur som 
kontrasterar mot de äldre byggnader som stadskärnan annars utgörs av. Vi promenerar ner mot 



Seine för en vilsam båttur på Seine under Paris alla vackra broar. Åter till hotellet med buss och 
kvällen på egen hand att äta middag med nyvunna vänner.  
Frukost och lunch ingår. 

 
 
Dag 4, måndag 18 september: 
Paris - Champagnedistriktet - Stockholm 
Frukost och därefter dags att lämna Paris för att besöka det franska vindistriktet Champagne 
som ligger 15 mil nordost om Paris (ca 2h körtid). De två huvudorterna är Reims och Épernay och 
vi ska besöka Épernay som brukar kallas ”Hjärtat i Champagne”. Här bor ca 25.000 invånare men 
desto fler champagneflaskor, cirka 300 miljoner som förvaras i ett labyrintnät av källare och 
tunnlar under staden. På paradgatan Avenue de Champagne ligger palatsliknande byggnader 
som bjuder in till rundvisning och provsmakning. Épernay präglas av den prestigefyllda drycken 
och paradgatan, källarna och de omkringliggande kullarna är upptagna på UNESCOS: lista över 
världsarv. Vi ska besöka ett av de mest kända champagnehusen på Avenue de Champagne; Moët 
& Chandon. Huset grundades 1743 och äger 553 hektar vingårdar som dock endast täcker 25% 
av behovet, resten måste köpas in. Med en årlig produktion av 26 miljoner flaskor så dricks det 
mer Moët & Chandon i världen än någon annan champagne. Champagneprovning och tid att 
handla med sig hem för den som vill. Förutom de stora 
champagnehusen i staden så finns en mängd 
champagnegårdar att besöka. Vi åker till Champagne 
Voirin-Jumel som funnits inom familjen i fem 
generationer. Gården är vackert belägen i Cramant som är 
Grand Cru klassificerad, den mest exklusiva 
klassifikationen för champagne. Provsmakning av den ädla 
drycken och tid att handla med sig om man vill.  
Lunch tillsammans under dagen på La Brasserie de La 
Banque i Épernay.  
På eftermiddagen lämnar vi Champagnedistriktet för att 
åka till flygplatsen och vårt flyg hem med SAS som avgår 
kl 19.30. Vi landar i Stockholm kl 21.55 och med oss i 
bagaget har vi massor av fina resminnen och garanterat 
nya vänner! Frukost och lunch ingår. 

 



Hotellet 
Ibis Paris Bastille Opera 3* 
15 R. Bréguet, 75011 Paris, Frankrike 
www.ibis.accor.com  

   
 
Pris per person: 

• Del i dubbelrum     SEK 17.995 
 

Du som inte har resesällskap kan dela med annan person av samma kön som reser ensam. Ange detta vid inbokning av 
resan. Fördelningen sker av Relasian. Om rumssällskap ej finns, tillkommer enkelrumstillägget.   

 
I priset ingår: 

• Klimatkompenserade flygresor i ekonomiklass med SAS Stockholm – Paris t&r. För andra 
avreseorter vänligen kontakta Relasian. 

• 3 övernattningar i delat dubbelrum på Ibis Paris Bastille Opera 3* inkl frukostbuffé  
• 3 luncher och 2 middagar exkl dryck 
• Ostron & 1 glas vin samt 2 champagneprovningar (2 resp 3 glas/provning) 
• Alla i programmet nämnda busstransfers, besök och entréer     
• Peter Wik som reseledare 

 

I priset ingår ej: 
• Enkelrumstillägg 3 nätter    SEK 3.195 
• Lokaltrafik med buss och tunnelbana, ca EUR 20 pp 

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

• Reseförsäkring, avbeställningsskydd och dricks 
  
Resevillkor och övrig information 
Programmet är räknat på minimum 25 deltagare med dagens valutakurser (11/1-2023).  
Vi reserverar oss för valutakurs- och programförändringar. Bokningen är bekräftad när 
anmälningsavgiften om SEK 3.500 per person är oss tillhanda senast 10 dagar från 
bokningstillfälle.  
Vid avbokning efter detta datum och fram till 45 dagar innan avresa gäller SEK 3.500 i 
avbokningskostnad. Slutbetalning ska vara oss tillhanda 45 dagar innan avresedatum. All betalning 
sker mot faktura. Vid avbokning mindre än 45 dagar före avresa gäller 100% avbokningskostnad, 
dvs full betalning av slutsumman måste erläggas.  
 

Relasian har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet. 
 

Det är viktigt att se över sitt försäkringsskydd för att skydda sig mot höga avbokningskostnader 
vid sjukdom eller olycksfall (med läkarintyg). Se till att du har ett avbeställningsskydd som täcker 
före avresa samt en heltäckande reseförsäkring under själva resan.  
Titta noga igenom försäkringsvillkoren och kontrollera om försäkringen täcker sjukvårdskostnader 
om du insjuknar i covid-19 på samma sätt som den gäller för andra sjukdomar. Komplettera 
eventuellt med det du behöver via önskat försäkringsbolag. Vi kan rekommendera Gouda 
Reseförsäkringar som du når på 08-615 28 00 eller www.gouda-rf.se 
 
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: elisabeth@relasian.com  
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