Oplev byernes by med alt, hvad
hjertet kan begære inden for
shopping og kultur.

PARIS 2022
PÅSKETUR			

FRA 8. KLASSE

STUDIETUR TIL PARIS

EUROPAS KULTURCENTRUM
Vi gentager successen og tager til byernes by. Europas shopping- og kulturcentrum.
Er du begyndt i 8. klasse eller derover, vil vi gerne invitere dig med. Vi kan love dig,
at du ikke bliver skuffet.
Vi giver dig både de store turistattraktioner og de
mindre. Begge dele giver masser af fantastiske
oplevelser. Du får rig mulighed for at se, føle og
smage på det, der gør Paris speciel. Vi har tilrettelagt turen, så der er ting, du skal, for eksempel
Triumfbuen og Sacré Coeur, og ting, du kan, for
eksempel shoppe og smage på frølår. Mest af alt
vil vi lade dig mærke stemningen i byen, de små
hyggelige gader, de tætte markeder og lydene fra
de enorme omgivelser. Paris er en by, der hurtigt
bliver en god ven. En ven, du vil aldrig glemme,
og som du helt sikkert får lyst til at besøge igen.
Vi glæder os allerede til påsken 2022.
Hvem og hvornår?
Du skal mindst gå i 8. klasse for at komme med.
Antallet af pladser er begrænset, så skynd dig at
melde dig til.

Turen ligger i skolernes påskeferie. Vi rejser den 8.
april og er hjemme igen den 13. april.
Det får du for pengene
1. Temadag
2. Bustransport
3. Tre overnatninger med morgenmad
4. Entré til Louvre
5. Entré til Triumfbuen
6. Entré til Eiffeltårnet
7. Entré til Disneyland.
(Billetten er gældende til begge parker.)
Du får morgenmad på hotellet, men skal selv betale
resten af dagens måltider.

ALT DET PRAKTISKE
Turplanlægger og kontaktperson
Martin Trankjær
Tlf.: 2074 3282
Mail: mtra@viborg.dk

Betaling og tilmelding

Prisen er 3.500 kr.
Første rate på 1.000 kr. skal betales ved tilmelding. Herefter er tilmeldingen bindende.
Restbeløbet skal være indbetalt senest 15.02.22.
Beløbene skal indbetales via betalingskort på
vores hjemmeside vusk.dk
Vi åbner for tilmelding til vores rejser 25.08.21
klokken 15.00. Tilmeldingsfristen er 1.10.21.

Hvis uheldet er ude ...

Vi kontakter dig for at høre eller aftale nærmere,
hvis betalingsfristen for de to rater ikke overholdes. Har du derimod betalt, og får du pludselig
brug for at melde fra til turen, skal du finde en
anden deltager. Kontakt turplanlæggeren for at
høre nærmere.

Tidspunkt

Turen ligger i påskeferien 08.04.22 - 13.04.22.

Planlægningsmøde

Kun for tilmeldte elever og forældre. Mødet ligger i marts og foregår på Reberbanen 13, Viborg.
Turdeltagerne får nærmere besked.

Viborg Ungdomsskoles fritidsafdeling er et
ungdomsunivers med fritidstilbud til unge
fra Viborg Kommunes 7. klasser og opefter.
Vi har klubber i hele kommunen, vi har en
bred vifte af fritidshold, der tilbyder alt fra
anderledes sport til boglige og kreative fag.
Vi tilbyder rejser til Paris, London, Tjekkiet og
skituren i vinterferien. Vi har weekendture
til blandt andet Vigsø og Jesperhus, og vi tilbyder førstehjælp og kørekort til knallert og
traktor. Se hele udvalget og tilmeld dig på

VUSK.DK

