
Personaletur - Paris 
                                                                                         

                   
Forslag til rejseplan 
 

Dag Program 
Dag 1 Gruppen rejser med fly fra Kastrup til Paris-Orly. Ankomst sidst på aftenen. 

 
Transport fra lufthavnen til hotellet. 
 
Gruppen ankommer til Paris, hvorefter der foretages indkvartering og 
fordeling af værelser. 
 

Dag 2 Der serveres morgenmad på hotellet. 
 
Den første dag får I mulighed for at stifte bekendtskab med de dejlige 
kvarterer og seværdigheder i Paris, når vi tager på en guidet byrundtur i 
bus. Der vil være stop undervejs. Byrundturen tager 3 timer.  
 
Herefter vil der være reserveret plads på en hyggelig fransk restaurant, hvor 
vi kan nyde en dejlig frokost. 
 
Efter frokost tager vi til Eiffeltårnet, hvor de, der har lyst, kan komme med 
helt op i toppen, og nyde den helt utrolige udsigt udover byernes by. 
 
Resten af dagen er til fri afbenyttelse. 
 

Dag 3 Der serveres morgenmad på hotellet. 
 
Herefter kører vi til det spændende chokoladeværksted ”Des Lis 
Chocolaterie”, hvor der vil være en guidet rundvisning. Efter besøget kører 
vi tilbage til hotellet. 
 
Resten af dagen er til fri afbenyttelse. 
 
Om aftenen skal vi på sejltur på Seinen og samtidig nyde en dejlig 2 retters 
middag.  
 

TEMA: Paris er kærlighedens by og let at 
elske. Der er seværdigheder og oplevelser for 
enhver smag, og dette gør Paris til et særdeles 
egnet rejsemål for en hyggelig personaletur. 



Dag 4 Der serveres morgenmad på hotellet. 
 
Om formiddagen er der guidet rundvisning på museet Louvre i deres faste 
udstilling, hvor der er mulighed for at se det berømte maleri Mona Lisa. 
 
Sidst på eftermiddagen er der transport fra hotellet til lufthavnen. 
 
Afrejse fra Paris Orly til Kastrup lufthavn 
 

 
Priseksempel: 
Pris pr. person ved min. 15 deltagere kr. 5.248,- 
 
Prisen er inklusiv: 
- Flyrejse København - Paris t/r 
- 3 overnatninger på hotel Carlton – 4*, inkl. morgenmad (dobbeltværelse) 
- Lufthavnstransfer t/r i Paris 
- 3 timers guidet byrundtur i bus med skandinavisk talende guide 
- 1 x Frokost incl. ¼ flaske vin og kaffe 
- Besøg i Eiffeltårnet 
- Guidet besøg hos ”Des Lis Chocolaterie” incl. bustransport 
- Sejltur på Seinen incl. 2 retters middag og ¼ flaske vin 
- Guidet besøg på Louvre museum 
 


