
2.Cs studietur til Paris - 12.-16. marts 2018 

 

Mandag den 12. marts - Paris, nous voilà! 

  

Mandag morgen klokken 6:15 mødtes vi, 2.C, med tanterne, 

Hanne og Helle, i Københavns lufthavn, spændte og en smule 

trætte, klar til at drage afsted mod Paris.  

Flyveturen gik smooth, og vi landede i Paris, Charles de 

Gaulle kl. 10:25 - right on schedule. Lidt sultne checkede vi ind 

på Hotel Sibour i det eksotiske 10. arrondissement, hvor vi fik 

lagt vores ting og fandt os til rette på værelserne. Efter indcheckning drog vi ud i det ukendte, lidt 

overskyede Paris for at finde noget frokost og tullede herefter bare rundt for at se på byen.  

Senere på eftermiddagen mødtes vi igen ved Seinen, hvor 

nogle ikke havde haft regntøj på og uheldigvis ikke var nået 

indenfor, inden det store regnskyl, som kom bragende ind over 

byen. Ved Seinen stod den på sejltur i Bateaux Mouches, hvor 

vi fik set glimt af de smukke parisiske monumenter som Eiffel-

tårnet, Statue of Liberty og Pariserhjulet i Jardin des Tuileries. 

Efter den forfriskende sejltur stod den på aftensmad og 

hygge i kærlighedens by.  

 

Tirsdag den 13. marts - Palais Découverte og ufokuseret byanalyse 

 

Tirsdag morgen klokken 07:45 spiste vi morgenmad på 

hotellet. Morgenmaden bestod af en halv baguette, en 

croissant, et glas appelsinjuice og en kop kaffe eller ka-

kao.  

Klokken 09:00 drog vi afsted mod Palais Décou-

verte, et science museum, hvor vi gik rundt i grupper 

og lærte om alt fra matematik til kemi - blandt en masse 



andre skolebørn (vi var dog klart de ældste tilstedeværende, idet de andre max gik i 3. klasse!). Vi 

skulle vælge noget, vi syntes var interessant, sætte os ind i det og så fortælle om det til de andre 

grupper. 

Efter museumsbesøget skulle vi i grupper ud i forskellige kvarterer i Paris for at lave en ufoku-

seret byanalyse. Vi var inddelt i grupper af cirka 4 personer og havde hver fået tildelt et område i 

byen, som vi skulle indsamle empiri om. Empiri som vi skulle bruge til AT 6. Den ufokuserede ana-

lyse bestod af vores umiddelbare oplevelse af bydelen, og vi skulle altså derfor bare se, hvad der skete 

i denne del af Paris. 

 

Onsdag den 14. marts - fokuseret byanalyse og gruppefremlæggelse 

 

Efter morgenmad drog vi igen ud til vores tildelte områder for denne 

gange at lave en fokuseret byanalyse. Solen skinnede fra en skyfri him-

mel, og når den ramte de smalle gader, hvor vinden havde svært ved at 

nå ind, kunne forårets varme virkelig mærkes - både på temperaturen og 

på duften.  

Efter vi havde undersøgt vores område til fulde, taget noter og fået 

stemningen ind under huden, gik vi gennem byen for at mødes med hele 

klassen på Place des Vosges i Marais-kvarteret. Her skulle vi fremlægge 

for hinanden, hvilke kvarterer vi havde gået rundt i, hvilke observationer 

vi havde gjort os. Det gav også anledning til, at de andre blev inspireret til, hvilke kvarterer de ville 

besøge i fritiden.  

Og fritid fik vi efter fremlæggelsen. Nogle shoppede i Marais-kvarteret, andre tog på sightsee-

ing i Montmartre, nogle brugte eftermiddagen på en hjørnecafé i solen og andre gjorde sig klar til 

aftenen som for de flestes tilfælde blev brugt på Paris’ svar på A-bar. 

 

Torsdag den 15. marts - Cité des sciences & de l’industrie og Musée de l'Orangerie 

 

Torsdag morgen drog vi igen afsted ud i Paris’ gader: Endnu en gang stod den på et science museum, 

denne gang i form af Cité des sciences & de l’industrie. Her gik vi igen rundt i grupper og kiggede, 

og vi udvalgte herefter en opstilling, vi ville fortælle resten af klassen om. 



Herefter havde vi et par timers fritid til at finde noget frokost, hvorefter vi skulle på Musée de 

l'Orangerie. Her var der frie rammer til at udforske og opleve den impressionistiske kunst, og ikke 

mindst gift-shoppen, på egen hånd. Efter museet havde vi igen et par frie timer i Paris, der kunne 

benyttes til hvad end man nu måtte have lyst til at lave.  

Klokken 18:00 mødtes hele klassen, samt Hanne og Helle, på Le Bouillon Chartier for at spise 

sammen. Her sprang de modige ud i ægte franske specialiteter som escargots, bedre kendt som *host 

host* snegle… mens andre holdt sig til spaghetti med kødsovs og pommes frites!  

Efter den fine middag stod den på max hygge i byen på 2.Cs sidste aften i Paris.  

 

Fredag den 16. marts - Musée d’Orsay og afrejse  

Vi vågnede op på vores værelser i Paris, og denne sidste morgen, hvor vi skulle spise den ensformige 

morgenmad, begyndte senere end de foregående morgener. Folk vågnede og begyndte ellers at rydde 

op på værelser, spise morgenmad og pakke kufferter, hvor det godt kunne være en udfordring at lyne 

lynlåsen hos de, som havde udnyttet Paris’ mange shopping-muligheder i alt fra luksusbutikker til 

genbrugsforretninger.  

Vi fik checket ud og opbevaret vores bagage på hotellet, hvorefter 

turen gik i metro mod Musée d’Orsay. En tidligere banegård som nu 

lægger hus til impressionistiske samlinger, malerier, skulpturer, møbler 

og ikke mindst udsigt til Sacre Coeur. Især de impressionistiske malere 

Monet, Renoir og Matisse prægede kunst-

udstillingen på 5. etage, hvor det også var 

her der var udsigt til turistattraktionen 

Montmartre. Et gruppebillede blev taget 

uden for museet, og så var der ellers tre ti-

mer tilbage, hvor vi kunne nyde Paris på egen hånd. Igen var det en sol-

rig dag, og de tre timer blev brugt på alt fra shopping og cafébesøg til 

sightseeing og byvandring.  



Vi mødtes på hotellet kl. 16, og herfra gik 

vi med rullende kufferter fyldt med gode minder 

en sidste tur hen til stationen Gare du Nord og 

med et tog til lufthavnen Charles de Gaulle. Her 

gik vi rundt med trætte blikke men alle med en 

følelse af at have haft en skøn tur - med nyopstå-

ede sociale relationer efter de mange kilometer, 

vi havde gået i de parisiske gader. Den samme 

glæde over turen gjorde sig gældende, da vi et par 

timer senere landede i Københavns Lufthavn og hvor vi hver især drog hjem for at sove i mange, 

mange timer. 

 

 

À bientôt, Paris! - 2.C 

 

 


