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En tur Olav og Berit har hatt lyst til å tilby flere
år nå, og endelig «klaffet det» - vi fikk booket
attraktivt beliggende hotellrom i den franske hovedstaden. I bydelen Montmartre, like ved katedralen Sacre-Coeur, skal vi bo på velrennomerte,
4-stjerners hotellet : Mercure Montmartre. I tillegg har vi fått med oss sopranen Laila Thortveit,
opprinnelig fra Iveland i Vest-Agder som lokalguide under oppholdet i Paris. Hun bor og lever i
den franske hovedstaden og er selvsagt da svært

Dag 1, torsdag 22. mars 2018 : Bergen/Stord/Haugesund/Stavanger/
Sørlandet - Haderslev, ca 310 km fra
Hirtshals : Vi starter fra Bergen kl
06.00 og fra Oslo kl 09.00 for å kjøre
sørover mot Kristiansand. Ferjeoverfart kl 16.30 med MS Superspeed I til
Hirtshals og om bord møtes vi til det
store buffètbordet inkludert drikke i
restauranten «Catch Me If You Can».
Kl 19.45 klapper det store skipet til
kai og etter den avslappende ferjeturen kjører vi ca 3 timer frem til Haderslev hvor vi sjekker inn for natten
på hotell. Et godt utgangspunkt for
neste reisedag!
Dag 2, fredag 23. mars 2018 : Haderslev - Göttingen, ca 480 km : Etter
en god hotellfrokost beveger vi oss
videre i den behagelige turbussen,
kjørt av vår dyktige og erfarne sjåfør.
Rask grensepassering inn til Tyskland
og på gode, tyske motorveier glir milene unna. Med jevne mellomrom
stopper vi både å strekke litt på kroppen, og midt på dagen blir det selvsagt tid for en liten matpause - og det
er fritt opp til hver enkelt å kjøpe hva
de vil ha. Reiselederen orienterer litt
om hva vi passerer underveis og vi

godt kjent med både byen, historien og kulturlivet i denne verdensbyen. Under oppholdet får vi
også mulighet til å oppleve henne synge på et
lite, fransk slott beliggende like utenfor Paris.
Vår ferd til Paris er også lagt opp til å være en
opplevelsesreise. Vi kjører innom Moseldalen og
vinbyen Cochem og på vei hjem er vi innom så
vel Belgia som Nederland og Tyskland. Benytt
sjansen til å bli med - nye opplevelser venter!

sørger ellers sammen alle og enhver
for god stemning om bord.
Utpå formiddagen har vi lagt bak oss
Hamburg og vi gjør et stopp litt tidlig
på ettermiddagen i en av de trivelige,
tyske byer som ligger mellom Hannover og Göttingen. I sistnevnte by sjekker vi inn for overnatting med dertil
hørende middag og overnatting på
godt hotell.
Dag 3, lørdag 24. mars 2018 : Göttingen - Cochem - Luxembourg, ca
480 km : Frokost på hotellet. Avreise
og vi tar fatt på nye opplevelser. Sørover forbi Giessen og Wetzlar, før vi
kommer ned mot en av Tysklands
store «elvedaler», Rhindalen. Vi krysser raskt over ved Koblenz, følger Moseldalen og gjør et stopp midt på dagen i trivelige og idylliske Cochem, en
av Tyskland mest kjente vinbyer. Her
rusler vi litt i smågatene, og vi benytter også anledningen til å kjøpe oss
litt lunsj - hver og en, før vi fortsetter
siste stykket frem til Luxembourg hvor
det blir middag og overnatting på vårt
hotell for denne natten.
Dag 4, søndag 25. mars 2018 : Luxembourg - Verdun - Paris, ca 400
km : Vi våkner i denne viktige, europeiske byen i den lille nasjonalstaten -

til frokost på hotellet. Etter en kort
sightseeing fortsetter vi i retning av
Verdun og de tragiske slagmarkene fra
første verdenskrig der. I månedene fra
februar til desember 1916, og innenfor en radius på 10 km, falt 700.000
franske og tyske soldater i en tragisk
skyttergravskrig - uten at noen av partene i krigen fikk noen strategisk gevinst av nedslaktingen…. Vi er snart i
Champagne, området som har gitt
navn også til den edle drikken - og vi
passerer byen Reims på vår ferd frem
til Paris. I kveldingen er vi fremme
ved vårt hotell i Paris, Hotel Mercure
Montmartre - beliggende i kunstnerbydelen med samme navn og rett i nærheten av kirken Sacre Coeur. Her skal
vi bo 4 netter og vi får 3 hele dager til
å utforske den franske verdensbyen.
Dag 5 - 7, mandag 26. - onsdag 28.
mars 2018 : I Paris - utflukter og
opplevelser : Vi spiser frokost på hotellet hver dag - og vi skal oppleve
Paris, gjøres oss bedre kjent med
byen og ikke minst ; kjenne på den
spennende atmosfæren i en slik sagnomsust storby. Enkelt uttrykt på
fransk : «Je t’ aime Paris!» - jeg elsker Paris! Hvor stor byen er, klarer vi
nok ikke helt å fatte - selv når vi er
midt oppi det. Kanskje, heldigvis for

Kolding, ca 590 km : Avreise fra hotellet etter frokost. Denne dagen kjører vi nordover forbi Bremen og etter
hvert nærmer vi oss Hamburg. Nå er vi
snart i Schleswig-Holstein, vi stopper
utpå ettermiddagen for vår sedvanlige
middag. Langfredag er en av de få
dager i året hvor absolutt alt av grensehandel er stengt, men siden vi allerede har vært på tur noen dager har vi
nok unnagjort den shoppingen vi skal.
Vi krysser utpå ettermiddagen grensen
inn til Danmark og vi kjører en times
tid nordover ; frem til Kolding hvor
det blir hotellovernatting.

det. Byen har like i underkant av 10
mill. innbyggere, men innbyggertallet
nærmer seg 15 millioner om man også
regner med forstedene. I byen finner
man alt fra små, koselige smug og
bakgater, til den imponerende paradegaten Champs Ellysee. Pompøse
byggverk er byen full av - og store
arkitekter har opp gjennom årene fått
sette sin signatur på bybildet. Første
dag i Paris, etter frokost - møter vi
Laila Thortveit. Utflyttet fra Iveland i
Aust-Agder og hun har etablert seg
som sopransanger og turistguide i den
franske hovedstaden. Hun tar oss med
på en spennende rundtur i byen. Vi får
se de mest kjente byggverkene i sentrum og får dannet oss et bilde av hva
vi kan oppleve de neste dagene. Ettermiddagen første dag er til fri disposisjon - og det blir mye tid til fri disposisjon også de neste dagene, dersom man ønsker det.
Laila Thortveit tar oss også med ut til
Versailles, for de som ønsker det - og
det blir et tillegg å betale for inngangsbillett dit - € 10,- pr person. Gi
beskjed om dette ønskes ved påmelding. Videre skal vi få sjansen til å

oppleve henne synge, se egen faktaboks - på slottet Chãteau La Petite
Malmaison, beliggende like utenfor
sentrum av Paris. Prisen for denne
konserten er € 39,- pr person - også
dette ønsker vi dere gir beskjed om
ved påmelding hvis dere vil delta.
En av kveldene forsøker vi også å få til
en båttur på Seinen, og vi må selvfølgelig også besøke Eiffel-tårnet. I bydelen hvor vi bor, Montmartre, er det
også attraktivt å rusle rundt, kikke på
folkelivet og beundre en av de mange
portrett– eller kunstmalerne som er i
aksjon her i gatene.
Dag 8, torsdag 29. mars 2018 : Paris
- Waterloo - Gladbeck, ca 550 km :
Vi tar farvel med vår nye kjærlighet Paris - etter frokost på hotellet. Ferden fører oss i retning av Belgia. Her
krysser vi inn mot Brüssel og avlegger
et lite besøk ved Waterloo - hvor som
kjent Napoleon led nederlag 18. juni i
1815. Kjøreturen leder oss videre ut
av Belgia, inn i Nederland - og etter
en kort etappe her i landet, inn i
Tyskland. Vi er nå i det velkjente Ruhr
-området, et stort industri– og næringsområde som vel egentlig har vært
selveste sentrum
for «Das deutsche
Wirtschaftswunder» - det tyske
næringslivsmirakelet som er betegnelsen på gjenoppbyggingen etter 2.
verdenskrig. I kveldingen sjekker vi
inn for middag og
overnatting på vårt
hotell.
Dag 9, fredag 30.
mars (langfredag)
2018 : Gladbeck -

Dag 10, lørdag 31. mars (påskeaften)
2018 : Aalborg - Hirtshals - Kristiansand - Grenland/Sørlandet/Oslo, ca
300 km : Deilig, dansk «morgenmad»
før vi kjører frem forbi Vejle, Aarhus
og Aalborg til Hirtshals. Herfra blir det
ferjeoverfart kl 12.15 med MS Superspeed til Kristiansand. Mulighet for å
tilleggsbestille buffètbord om bord,
må i tilfelle gjøres ved påmelding til
oss. Kl 15.30 klapper skipet til kai i
Kristiansand og vi fortsetter øst-/
vestover til de respektive avstigningssteder. I Stavanger beregner vi å være
fremme ca kl 20.00, og turdeltakere
fra Bergen fortsetter nordover langs
E39 med beregnet ankomst like over
midnatt.

10 dager fra
kun kr 11.550,pr person ved påmelding før 5.
januar 2018, deretter kr 12.880,Avreisedato: torsdag 22. mars
2018 - retur lørdag 31. mars
Turprisen inkluderer:
 bussreise i moderne helturistbuss
kjørt av erfaren sjåfør
 velorientert reiseleder fra Risdal
Touring med på hele turen
 totalt 9 hotellovernattinger i delt
dobbeltrom m/ dusj/WC på 3-4
stjerners hoteller underveis
 utflukter med bussen inkludert,
men inngangsbilletter tilkommer
 9 frokoster på hotellene
 5 middager på hotellene, på ferjeutreisen eller restaurant underveis
 lokalguide i Paris
 alle veiavgifter og bompenger
Tillegg for enkeltrom på hotellene,
kr 2.450,- pr person totalt for alle 9
nettene på hotell.
Forbehold om endringer som følge
av forhold utenfor vår kontroll!

Booking :  37 93 15 15

Laila Thortveit - Sopran
Den Norske sopranen Laila Thortveit fra Iveland har studert sang med
flere operasangere som Karen Nimereala Acampora i Paris, Loretta
Corelli i Milano. Hun fulgte under våren 2014 en masterklasse med
Alessandra Althoff Pugliese i Padova hvor hun hadde rollen som
«Gilda» i Rigoletto av Verdi.
Hun har sunget «Venus» i Orpheus i underverdenen, «Baronessen» i
Pariserliv og «Arsena» i Sigøynerbaronen av Johann Strauss.
Laila Thortveit har sunget for HKH Dronning Sonja og Torbjørn Jagland
under deres offisielle besøk i Paris. Hun representerte Norge med «Ja vi
elsker» under håndballkampen mellom Frankrike og Norge i Paris i
januar 2012

Château La Petite Malmaison
http://www.petitemalmaison.fr/
Slottet La Petite Malmaison er et nittende århundre fransk slott som
ligger i byen Rueil-Malmaison og bare 14 kilometer fra Paris sentrum.
Slottet ble bygget mellom 1803 og 1805 til Keiserinne Josephine som et
lysthus til det store drivhuset hun fikk bygget som dessverre ikke er
der lenger.
Det store drivhuset Malmaison ble påbegynt i 1804 for Keiserinne
Josephine av landskapsarkitekt Jean-Marie Morel (1728-1810) og ferdigstilt innen utgangen av 1805 av Jean-Thomas Thibault (1757-1826)
og hans assistent Barthélemy Vignon (1762-1846).
Det var første gang i Frankrike at glass ble brukt på en så stor overflate; Malmaison-drivhuset kan betraktes som forløperen til de store
arkitekturene av glass og metall fra det nittende århundre. Det målte
ca 50 meter lang og 19 meter bred og ble delt inn i to forskjellige seksjoner.

Laila Thortveit har opptredt med flere norske musikere som tenor Harald Bjørkøy, tenor Emil Solli-Tangen og pianist Audun Kayser. Iveland
Kommune sponset sangerinnen i 2012 med en egen bunad. Laila
Thortveit har hatt mange konserter de siste årene med sitt program
«Victor Hugo – Syngende poesi».
Sopransangeren har flere større konserter i tiden som kommer blant
annet i Madeleine kirken i Paris, Keiserinne Josephines slott like utenfor den franske hovedstaden i hele Frankrike og utlandet gjennom
2018. Hun var finalist i den Internasjonale sangkonkurransen «Les Cles
d’Or» i 2015.
www.lailathortveit.com

Slottet er luksuriøst innredet og innredet av de beste håndverkere av
tiden, som Gilet marmorrier og kabinettmaker Jacob Desmalter;
Parken ble anlagt i engelsk stil, også av Louis-Martin Berthault, utnevnt
landskapsarkitektt av keiserinne Josephine.
På grunn av dyrt vedlikehold, ble drivhuset revet i 1827. En del av rommene i selve slottet ble pusset opp i 1828 av den nye eieren, den
svenske bankmannen Jonas Philip Hagerman.
Slottet har siden den tid hatt flere eiere både i europeiske kongehus
samt finansmenn. Og eies nå i dag av Grev Czarnecki og hans familie.

