
                  PARIS
Vil du med til Paris?
I foråret 2015 havde vi en fantastisk tur til Paris. Med smuk-
ke udstillinger, og ikke mindst nogle spændende besøg på 
Haute Couture værksteder.

Det skal vi selvfølgelig igen i 2016!

Flere har deltaget før, hvilket er utroligt dejligt (og Paris bliver 
man heller aldrig færdig med). Derfor vil jeg selvfølgelig finde 
værksteder som vi ikke har besøgt før. 
Og jeg vil glæde mig til den foreløbigt sidste tur med alle jer 
gengangere (og nogle nye).
Der har som i år været flere forhåndsreservationer. Så hvis du 
vil med, send mig en mail hurtigst muligt!

Programmet er ikke fastlagt endnu, da de forskellige museer 
ikke har lagt deres udstillinger ud endnu.
Der arbejdes på at finde de mest spændende oplevelser. 
Men jeg kan godt love besøg i spændende butikker med 
bånd, garn, perler, tråd osv.
Vi skal kigge på knapper hos Eric Herbert, enten på markedet 
eller hjemme på hans lager.
Men selvfølgelig skal vi også kigge på stoffer, vi skal ud og 
ind af butikkerne, og sammenligne priser, farver og kvaliteter.

Og derfra til de fine Haute Couture stofforretninger, som har 
blonder og silker i alle farver og afskygninger. Som vi aldrig 
ser i butikkerne i Danmark.

Trykke næsen flad mod ruderne til nogle af verdens fineste og 
dyreste modehuse omkring Avenue Montagne.

Og på fødevaremarkeder, dufte til krydderier, pølser, oste og 
måske købe lidt med hjem til at spise på hotellet.
Slikke forårssol (forhåbentligt!) på cafeerne og nyde en Pastis 
eller god cider. Måske på fiskerestaurant og spise østers, eller 
dejlig sydfransk mad hos Chez Janou.

Og der er byvandring med Louise Sandager!

Afrejse den 17. maj 2016 kl. 06.55
med Air France
Hjemrejse den 21. maj 2016 kl. 20.45
– ank. Kbh. kl. 22.35

Vi skal bo på Hotel 29 Lepic, som ligger i mit absolutte favorit- 
område, - Montmartre. Rue Lepic er en hyggelig gade med 
dejlige fødevarebutikker.

Pris i delt dobbeltværelse: 4980,-  m. twin beds
Pris i enkeltværelse : 6500,-
Inkluderet i prisen:
-Fly t/r samt alle skatter og afgifter
- 4 nætter på hotel med morgenmad.

Du skal påregne udgift til guide, entre på museer og transport 
i Metroen. Derudover skal du have en rejseforsikring.
Tjek med dit forsikringsselskab om den dækker når det er en 
studietur!

Sidste frist for tilmelding og betaling af 
depositum: torsdag den 29. okt. kl. 12.
Jeg er klar over, det er en meget kort tilmeldingsfrist. Men fly- 
billetterne er billige nu, og vi skal derfor slå til nu.
Det betyder at vi kan holde den samme pris som sidste år!

Ved tilmelding indsættes depositum på kr. 3500,- på konto 
1037843, reg.nr. 6140

Mange hilsner Charlotte
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