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I KONSTNÄRERNAS FOTSPÅR I PARIS OMGIVNINGAR 
5-9 maj, 2015 
 
Följ med på en annorlunda konstresa där du får lära känna mästarna van Gogh, Renoir 
och Monet. Hur var deras liv? Var fann de sina motiv? Vilka är personerna som de har 
avbildat? Under några intensiva dagar får ni en inblick i mästarnas liv och får njuta av 
deras konst på plats. Vi besöker områden där dessa konstnärer fann sin inspiration. Det 
finns tid för egna strövtåg, shopping eller museibesök i Paris. 
 
 
PROGRAM DAG FÖR DAG 

DAG 1 – tisdag 5 maj (välkomstmiddag) – ARLANDA-PARIS/CERGY 
 

kl 16:05  Avresa med SAS från Arlanda.  

kl 18:40 Ankomst till Paris/Charles de Gaulle-flygplatsen  
 

Transfer med egen buss från flygplatsen till hotellet i Cergy. 

Incheckning.   

 

Välkomstmiddagen intas på en alsassisk restaurang vid den pittoreska hamnen på 

promenadavstånd från hotellet. Föredrag om van Gogh och följande dags utflykt. 
 

DAG 2 – onsdag 6 maj (frukost/lunch) – AUVERS SUR OISE 
Efter frukost åker vi med lokalbuss till den lilla byn Auvers sur Oise där van Gogh levde de 

sista intensivt produktiva månaderna av sitt liv. Under en kort period målade han 78 tavlor! 

En unik prestation! 

 

 
Det lilla stadshuset - ett av motiven som blev känt genom van Goghs målning. 

Vi gör bl a en vandring i byn där vi tittar på ett tiotal av de mest välkända motiven, t ex 

Auberge Ravoux – där han bodde, kyrkan, det lilla stadshuset osv 
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Lunch intas på 1600-talsslottet Château d’Auvers. 

På eftermiddagen besöker vi doktor Gachets hus. Dr Gachet var van Goghs vän  och höll ett 

vakande öga över honom. Han var även mycket konstintresserad. Van Gogh målade honom, 

hans dotter och deras vackra trädgård. 

Tillbaka till hotellet på eftermiddagen. 

Fri tid.  

Senare på kvällen föredrag om Renoir och Maison Fournaise. Vi bjuder på te/kaffe på 

hotellet. 

DAG 3 –torsdag 7 maj (frukost/lunch) – CHATOU/CERGY 
Frukost på hotellet. Bussresa till Chatou med egen buss. I Seine som rinner igenom staden 

ligger en liten ö, på vilken vi besöker det lilla muséet Musée Fournaise intill restaurangen. 

 
Renoirs målning “Roddarnas frukost” på Maison Fournaise, Chatou 

Vi har lyckats boka lunch på den berömda restaurangen Maison Fournaise som ägdes av 

Alphonse Fournaise. Järnvägens utveckling under 1800-talets mitt gjorde det möjligt för 

parisare att ta sig till Chatou och Maison Fournaise. Denna restaurang blev en samlingsplats 

för dåtidens konstnärer och andra från bourgeoisien och där kunde man fritt umgås över 

klassgränserna. Man kunde bada, hyra kanot, ro och förlusta sig med god mat och goda viner 

bl a på denna kända restaurang. Från altanen målade Renoir sin kända målning Roddarnas 
frukost.  
Middag på egen hand. 

Föredrag om impressionisterna, Monet och Giverny. 
Därefter bjuder vi på en champagneprovning. 

DAG 4 – fredag 8 maj (frukost) – PARIS/CERGY 
Denna dag är efter frukost en helt fri dag om man vill ströva på egen hand.  

Vi ger förslag och rekommendationer på sightseeing, muséer och intressanta restauranger för 

den som så önskar. 

Ciceronen Christine och reseledaren Ulla planerar att åka in till Paris centrala delar med 

pendeltåget (R.E.R.) – ca 30 min restid. Den som önskar slå följe med dem är välkommen att 
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följa med då vi besöker Musée d’Orsay. Detta muséums samlingar omfattar en stor mängd 

impressionistmålningar. 

Vi avslutar dagen med att äta middag på Bouillon Racine – en oerhört vacker och välbevarad 

restaurang i art nouveau-stil. 

Reskostnad, inträden och måltider under dagen står var och en för. 

 

 
Musée d´Orsay 

 

DAG 5 – lördag 9 maj (frukost/avskedslunch) – GIVERNY-CHARLES DE GAULLES-
ARLANDA 
Efter tidig frukost på hotellet checkar vi ut och tar vår buss till Giverny. Här besöker vi 

Monets hus och trädgård. Fri tid finns för egna upptäcktsfärder i den charmiga byn. 

   
Avskedslunch intas på Hotel Baudy och vi inbjuds då att besöka dess vackra rosenträdgård 

samt ateljén i trädgården där de amerikanska impressionisterna brukade måla. 

Vår buss tar oss sedan till flygplatsen för återresan till Stockholm. 

kl 20:15 avresa med SAS från Charles de Gaulle-flygplatsen   

kl 22.40 ankomst till Arlanda 

 

 
Monets målning ”Japanska bro 
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PRIS 
12 900 SEK per person, del i lägenhet för två personer.  

Tillägg för ”enpersons-lägenhet” - 1 950 SEK. 

 

I resan pris ingår:  
- flygresa Arlanda-Paris t o r i ekonomiklass med SAS 

- samtliga idag kända flygskatter och avgifter 

- fyra nätters boende på bekvämt hotell Olivarius (www.olivarius-cergy.com) i  lägenheter 

   med sovrum och fullt utrustat kök 

-  frukost på hotellet dagligen 

-  måltider och inträden angivna i programmet 

- transporter alla dagar utom den fria dagen 

- svensk färdledning: Christine Beckman, ciceron, och Ulla Bergström, reseledare, är med 

under hela resan. 

Ingår inte:  
- alkoholhaltig dryck till måltiderna 

- övriga arrangemang, måltider och drycker ej nämnda ovan 

- avbeställningsskydd 

- reseförsäkring 

 

För program och färdledning svarar Ulla Bergström. 

För information om resan kontakta Ulla Bergström på tel 070-267 28 82. 

Reseteknisk arrangör är Ask Mr. Nilsson AB. www.askmrnilsson.se 

Ask Mr. Nilsson AB har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegium. 

 
ANMÄLAN OCH BETALNINGSVILLKOR 
ANMÄLAN till resan görs senast 24 oktober 2014 via: 
• direkt via hemsidan www.askmrnilsson.se 
• e-mail: ulla@magnolia-tours.com 
• telefon 070-267 28 82 

Då vi har ett begränsat antal platser gäller ”först till kvarn”-principen   
 

VIKTIGT! Vid anmälan anges fullständigt namn (enligt passet) med tilltalsnamnet 
understruket, fakturaadress, mailadress och och telefonnummer där ni kan nås. Använd gärna 
anmälningsblanketten eller bokningsformuläret på hemsidan! Det är av yttersta vikt att du 
anmäler samtliga de namn som finns med i passet och exakt stavade enligt passet. Skulle vi i 
ett senare skede behöva korrigera ditt namn till flygbolaget medför detta en kostnad! 

I samband med att anmälan görs, kommer Ask Mr. Nilsson att skicka en faktura på 
anmälningsavgiften, 1 000 sek per person. Denna avgift är inte återbetalningsbar. Skulle resan 
ställas in p g a för lågt deltagande återbetalas beloppet. 
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Faktura för slutbetalning skickas omkring 10 mars 2015. 
Betalningsvillkor är 10 dagar. 

 
AVBOKNINGSREGLER 
Vid avbokning före 10 mars återbetalas inte anmälningsavgiften på 1 000 SEK per person. 
Vid avbokning 11 mars -1 april utgår en avbokningskostnad på 2 500 SEK per person 
Vid avbokning efter 1 april ingen återbetalning. 

Avbeställningsskydd ingår inte i resans pris. Kontrollera om sådant skydd finns i din 
hemförsäkring. Annars kan en särskild tilläggsförsäkring tecknas i samband med anmälan till 
resan.  Detta avbeställningsskydd kostar 4 % av resans totalpris. Avbeställningsskyddet ger 
resenären rätt att avboka resan i händelse av sjukdom eller olycksfall, om du eller nära 
anhörig (make/maka, barn, syskon, föräldrar, far- mor- och svärföräldrar, barnbarn, svärson, 
svärdotter eller person som är skriven på samma adress som den försäkrade) drabbas av akut 
sjukdom, olycksfall eller dödsfall. Läkarintyg ska uppvisas vid utnyttjande av försäkringen. 

 
RESERVATION 
Resan genomförs vid minimum 12 deltagare. Max antal deltagare är satt till 20 personer.  
Vi reserverar oss för ändringar i program och priser som står utanför vår kontroll såsom ev. 
tidtabellsändringar, höjning av flygpris och flygskatter, valutakursförändringar, bränsletillägg, 
etc. 

I övrigt gäller Svenska Resebyråföreningens villkor för paketresor.  

 

 

 

 

 

 

 

2014-08-26 


