
 

 

 

 

 

Vi reiser til flere kjente steder i Vest-Europa fra Brüssel i Belgia, via Normandie i 

Frankrike, og til slutt til Paris i Frankrike.  

Vi starter opp med å ta turen innom EU-parlamentet i Brüssel, Normandie-strendene 

der landgangen på D-dagen under 2. verdenskrig skjedde, og til slutt omvisning og mye 

kjekt i Paris. 

I tillegg til mye god mat skal vi også ha en dag i Disneyland Paris. 

Bli med på en kjekk skoletur til Vest-Europa i september!       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tryggheim VG2-tur til 
Vest-Europa 

7.-14. september 2023 



TURPROGRAM 

Dag 1: Avreise fra Sola kl 0630. Fly til Paris via Oslo. Kjøring til Brussel – overnatting i 

Brussel. 

Dag 2: Brussel. Vi besøker EU-parlamentet og sannsynligvis NATO hovedkvarteret. På 

kvelden har vi middag (deilig burger       på Hard Rock Cafe) Overnatting i Brussel. 

Dag 3: Kjøring til Normandie/Caen. Etter frokost kjører vi til Normandie og byen Caen 

som vi skal bo i. Det blir felles middag på ettermiddag/kveld i Caen. Overnatting i Caen. 

Dag 4: Fokus på 2. verdenskrig. Denne dagen skal vi besøke, se og lære om D-dagen og 

«starten på slutten» av 2. verdenskrig. Vi får en guidet rundtur på D-dag strendene, 

besøker Arromanches (minnesmerke). Går på Overlord Museum. Vi skal også besøke 

den amerikanske og tyske kirkegården. Kvelden avsluttes med middag på «Tomy`s 

diner». Overnatting i Caen. 

Dag 5: Kjøring til Paris. Denne dagen starter vi tidlig og kjører til Paris. På vei til 

hotellet i Paris kjører vi gjennom Paris, og blir guidet og vist de største severdighetene. 

Som vi kan besøke igjen på dag 5 eller dag 6 for de som ønsker. Etter innsjekk på 

hotellet har vi ettermiddag/kveld til fri disposisjon i Paris. Ikke felles middag i Paris. 

Overnatting i Paris. 

Dag 6: Paris. Vi starter dagen med felles besøk til Eiffeltårnet, Louvre (der blant annet 

Mona Lisa er utstilt) og en jødisk synagoge i Paris. Resten av dagen er til egen 

disposisjon i Paris. Vi kan da f. eks besøk fotballstadion til PSG eller nasjonalstadion, 

besøke andre severdigheter, shoppe osv. Ikke felles middag i Paris. Overnatting i Paris. 

Dag 7: Disneyland Paris.  Denne dagen skal vi kose oss hele dagen i Disneyland utenfor 

Paris. Overnatting i Paris. 

Dag 8: Retur med fly fra Paris til Sola, via Oslo. Avreise fra hotellet tidlig, flyet går 

1145. Vi lander på Sola klokka 1605. 

Pris i trippelrom: kr. 8.000, - per person. 

Inkl. i prisen er: Flybilletter Stavanger-Paris t/r, transport med buss, 7  
overnattinger med frokost i henhold til programmet. Noen felles middager. 
Ikke inkl. i prisen er: Øvrige måltider (lunsj) og forsikringer.  
 
 

Påmelding: Kryss av på ønsket tur når du leverer svarslippen med at du 

mottar plassen på Vg2. Påmeldingsgebyr/depositum for begge turene; kr. 1500,- 

Skolen sender ut faktura på dette.   

Påmeldingsgebyr refunderes ikke ved avmelding etter 1. juli 

 

 

Ved spørsmål, ta kontakt med: Bjørn Anders Bøe, e-post: baboe@tryggheim.no 

eller Kjetil Fylling, e-post: kfylling@tryggheim.no  
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