
2.u Praktiske oplysninger om studietur 
Paris 21.03. – 25.03. 2022 

 
Kære elev og forældre i 2.u 
 
Så er vi snart klar til afrejse til Paris. Hermed følger de sidste informationer, nemlig plan for 
turen, huskeseddel til pakning og ordensregler.  
 
Hvis jeres søn eller datter har særlige behov eller hensyn, der skal tages, er det vigtigt, at vi 
ved det inden afrejse. F.eks. vil vi gerne vide det, hvis nogle har brug for at indtage medicin på 
turen.  
 
Vores adresse i Paris er:  
 
Hotel Marignan 
13 rue du Sommerard 
75005 Paris 
 
For yderligere oplysninger om hotellet:  
https://www.hotel-marignan.com/ 
 
 

 
 
 
 
Hvis I forældre har nogle spørgsmål eller af anden grund ønsker at tale med os, er I velkomne 
til at kontakte os på nedenstående telefonnumre:  
 

Kirsten:  + 45 42 41 01 11 
Bolette:  + 45 41 56 16 43 
 
 

Vi glæder os til studieturen ☺, og vi er overbevist om, at de unge mennesker vil være med til 
at gøre turen til en god og spændende oplevelse.  
 
De bedste hilsener 

 
Bolette Lentz og Kirsten Lauritsen 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

https://www.hotel-marignan.com/


Studietur til Paris – Program 
 Formiddag Eftermiddag Aften 
Mandag 21.03 
 
 
 

Mødetidspunkt: 
Københavns Lufthavn  
kl. 6.30 i terminal 3 
SAS 
 
Afrejse:  
Kl. 08.30 Flynr.: SK 565 
 
Ankomst Paris:  
Kl. 10.25 
 
Kl. 11.00-12.00 
Transfer CDG til Saint Michèle 
Notre Dame 
 
Herefter indkvartering på 
hotellet. Værelserne forventes 
at være til rådighed fra kl. 
15.00.  
 

Kl. 12.30-14.00 Frokostpause  
 
Kl. 14.00-16.30 
Bytur i Latinerkvarteret, herefter 
Marais  
 

Aftenen er til fri 
disposition.  
 
Hjemkomst til 
hotellet senest kl. 
23.00 

Tirsdag 22.03 Kl. 10.00-12.00 
Musée d`Orsay 
 

Frokost kl. 13.00-14.00 
 
Kl. 15.00-16.00 
L’Atelier des Lumières 
 
Kl. 16.00- 
Frivilligt besøg på Père Lachaise-
kirkegården, hvor bl.a. Jim 
Morrison ligger begravet. 
 

Aftenen er til fri 
disposition. Senest 
hjemkomst til 
hotellet kl. 23.00 

Onsdag 23.03 Kl. 10.00-15.00 
Kvarters-analyse i 4-
mandsgrupper 
 
 
 

Kl. 15.00 
Vi mødes på hotellet til en 
opsamling på dagen 
 
Kl. 15.30-16.30  
Forberede spørgsmål til besøg 
på den danske ambassade 
 

Aften til fri 
disposition, men i 
løbet af dagen vil det 
blive udmeldt, 
hvornår I senest skal 
være tilbage på 
hotellet. 

Torsdag 24.03 Kl. 9.00 Afgang fra hotellet til 
Frederikskirken 
 
Kl. 10.00-12.00 
Foredrag ved ansat på den 
danske ambassade.  
Adresse:  
Frederikskirken  
17 Rue Lord Byron 
 

Kl. 12.00-13.00 Frokost 
 
 
Eftermiddag:  
Valgfri ekskursion 
Information følger 

Kl. 19.00 
Fællesspisning 
 
Vi skal fejre Kristians 
18. års fødselsdag ☺ 

Fredag 25.03 Kl.10.00 skal værelserne senest 
forlades.  
 
Kl. 10.00-12.00  
Fælles aktivitet  
Information følger 

Kl. 16.45 Mødetid på hotellet  
Kl. 17.00 Afgang fra hotellet 
 
Afrejse: Paris 
Kl. 20.55 Flynr.: SK 1560 

Ankomst: 
Københavns lufthavn 
Kl. 22.40 
 



Medbring: 
▪ Blåt sygesikringsbevis (det er vigtigt, at I husker kortet. I Paris bruges kortet også i 

forbindelse med entreer mv.) 
▪ Gyldigt coronapas + skal også medbringes udprintet 
▪ Pas: tjek, at det ikke er udløbet 
▪ Studiekort (Det er vigtigt, at I husker kortet. I Paris får unge og studerende studierabat 

i forbindelse med entreer) 
▪ Rejseforsikring (medbring evt. kopi af rejseforsikring – spørg jeres forældre) 
▪ Medicin. Hvis du har medicin, du skal tage i løbet af ugen 
▪ Mobiltelefon 
▪ Ordentlige sko, som du kan gå langt i 
▪ Penge: Vi bliver indkvarteret på et turisthotel. Morgenmad er inkluderet i prisen. 

Medbring penge til at købe mad til jer selv i løbet af ugen. Vi indlægger pauser i løbet af 
dagen, så der bliver tid til at få noget at spise. Der er fælles middag torsdag aften, som 
klassekassen betaler (undtagen drikkevarer) 
Prisniveauet svarer til Danmark, og valutaen er euro 

▪ Papir, blyant og evt. computer/I-Pad 
▪ Evt. en forlængerledning (der er få stikkontakter på værelserne) 
▪ Mundbind  
▪ Godt humør!  

 
NB: I må medbringe én kuffert (max 23 kg), samt ét stykke håndbagage (max 8 kg). 
 

Ordensregler:  

 
▪ I må ikke bevæge jer rundt i Paris alene. Som udgangspunkt er man altid min. 3 personer 

sammen. Husk at have noteret hotellets adresse og mobilnr. på jeres lærere.  
 

▪ Hvis der er forvoldt skade på ét af de værelser, vi har booket, er det som udgangspunkt 
samtlige elever, der bor på dette værelse, der hæfter herfor. I skal rydde op på værelset 
dagligt. 

 
▪ Man må ikke bringe sit eget eller andres liv eller velfærd i fare ved uforsvarlig adfærd. 

Hvis man gør det, er det hjemsendelsesgrund for elevens/forældrenes egen regning.  
 
▪ Der kan opstå situationer, hvor det kan være nødvendigt at reagere hurtigt. I disse 

sammenhænge er lærernes instruktioner ikke til diskussion.  
 
▪ Når dagens program starter, er man velsoigneret og har spist morgenmad. Man er med 

andre ord klar til afgang på det aftalte tidspunkt.  
 
▪ Det forventes, at I deltager aktivt i samtlige ekskursioner. Det indebærer, at I møder op til 

de aftalte tider og bakker op om arrangementerne med positivitet og engagement. Indret 
jeres sengetid således, at I kan leve op til dette krav.  
 

▪ I forventes at være gode kammerater, dvs. at I bakker op om hinanden og i videst muligt 
omfang agerer som klasse.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


