
 

 

PROGRAM PARISRESAN 18-21 MARS 2021 

 

Fredag 18 mars Flyg till Paris och besök Armemuseum 

0600/0610/0615 flyg från Arlanda, Landvetter och Kastrup till Paris Charles de 

Gaulleflygplatsen  

ca 1000 transport till Hotel des Invalides 

1100 besök armémuseum inkl Napoleons grav som ingår i grundpriset 

Det är ett stort museum med många olika byggnader och våningar. Det behandlar Frankrikes 

historia och du väljer själv vad du vill se. Utställningarna om Första- och Andra Världskriget 

samt motståndsrörelsens historia rekommenderas. 

Napoleons grav finns i en kyrka som ligger intill museet. 

En restaurang, kafeteria och butik finns även. 

 

 

 

 

 

 

 

Egen lunch på museét  

ca 1500 transport till hotell IBIS Montmartre 

ca 1600 Incheckning. Hotellet ligger nära Place de Clichy och Moulin Rouge. Det har en bar 

med möjlighet till enklare rätter. Restauranger, barer och snabbköp finns inom några hundra 

meter.  

Egen middag 

Kort promenad i närområdet för de som önskar med Soldatenheim och Moulin Rouge 

Lördag 19 mars fm tyskarnas intåg och ockupationen 

0800 transport till Champs-Elysées 

Paris förklarades öppen stad och intogs utan strid den 14 juni 1940. Staden var adminstrativt 

centrum för den ockuperade norra delen av Frankrike. Vi studerar byggnader använda av 

ockupationsmakten och parader längs Champs-Elysées med många foton från den tiden. Då 

staden i princip lämnades orörd finns så gott som alla byggnader kvar. Under förmiddagen 

rör vi oss längs Champs-Elysées och Rue de Rivoli.  

Några av de platser vi besöker är Petit Palais, Deutsches Soldatenkino Le Marignon 

och Heim der Deutschen Arbeitsfront och Triumfbågen med okände soldatens grav 

 

 

 

 

 

 

  

 
27 Avenue Champs Elyssees då 

 
Fortfarande bio 

 

Riverwood Historic Travel 
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I augusti 1942 paraderade den nybildade 1.SS-Panzergrenadierdivision LAH längs Champs-

Elysées inför bl a Gerd von Rundstedt, Paul Hausser och Sepp Dietrich 

 

 

 

 

 

 

 

Ca 1000 transport till Place de la Concorde 

Vi studerar platser och byggnader längs Rue de Rivoli som användes av den tyska 

ockupationsmakten. I detta område, som var ett av Paris äldre med många monumentala 

byggnader fanns många viktiga staber, men även restauranger, kafeer och bokhandlare 

avsedda för tyska kunder : 

10 Place de la Concorde, Hotel de Crillion säte för Paris militärguvernör, Hotel de la Marine 

med stab för Kriegsmarine, 248 rue de Rivoli med Frontbuchhandel 

1 Place de La Concorde, konstmuseum och lagringsplats för stulen fransk konst 

228 rue de Rivoli, Choltitz,, siste militärguvernören i Paris bostad och stabsplats 

Restaurant Maxim´s, favoritrestaurang för Hermann Göring mfl  

9 rue de Faubourg St Honorine Soldatencafe Madeleine 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemensam lunch Le Cardinal förbokad ingår i grundpriset 

Lördag 19 mars em övriga byggnader under ockupationen 

Vi studerar några andra betydelsefulla byggnader i Paris. 

78 rue d´Anjou där svenska ambassadens tidigare låg. Svensken Raul Nordling var 

generalkonsul och skulle få stor betydelse i förhindrandet av Paris förstörelse.  

Tyska Rikets ambassad, Staben för Grossparis Sud, Gestapos högkvarter och ett hus i vilket 

en tyskkontrollerad bordell låg är några av de platser vi besöker under eftermiddagen, Ett 

längre stopp görs vid minnesmärket för deporteringarna som innehåller gripande information 

om de tiotusentals judar och andra fransmän som dog under kriget. 

ca 1630 ankomst hotellet 

1830 Egenpresentation med dryck, reseinformation 

 

2000 gemensam middag Cafe de Lune, ingår ej i grundpriset 

 

 

  

Rue de Rivoli 
 

Restaurant Maxim´s 
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Söndag 20 marsr fm Hitlers tur i Paris 

Vi följer samma rutt som Hitler åkte den 23 juni 1940. Med honom 

följde ett entourage bestående av bl a Speer, Bormann och Arno 

Breker en av hans favoritskulptörer. Färden gick längs folktomma 

gator. 

0800 transport till Operan och därefter via Madeleinekyrkan, Rue 

Royale till Place de la Concorde, för att sedan fortsätta längs 

Champs-Elysées, förbi Triumfbågen, Avenue Foch till Trocadero och 

vy mot Eiffeltornet. Sedan via Pont du I´ena till Place Vauban  

och Napoleons grav. Fortsatt färd längs Quai d Orsay-Boulevard 

Saint Michel till Pantheon, Notre Dame, Les Halles, Rue de Rivoli, le 

Louvre, Place Vendome, Pigalle till Sacre Coeur 

Gemensam lunch Cafe Chappe ingår i grundpriset  

Söndag 20 mars em Befrielsen och striderna söder Seine 

Palais du Luxembourg med tillhörande park var ett av de längst försvarade tyska 

motståndsnästena med hårda strider och förluster på båda sidor 

”Två pansarvagnar, som var ute på ett kort härjningståg utanför palatset, angrep en grupp 

FFI-män som gömt sig i ett litet hotell i hörnet av Rue de Vaugirard och Rue Monsieur-le-

Prince. Halvkvävda av rök kastade FFI-männen handgranater mot vagnarna nedanför. Två 

flickor i ljusa sommarklänningar, som de tagit på dagen till ära, drog undan de sårade och 

lade dem i hotellets korridorer”. 

 

 

 

 

 

 

 

Vid polisprefekturen och området söder därom ägde mycket hårda strider rum 

”En av de tyskar, som gjorde våldsamt motstånd i dödsfällan vid Prefekturen, var sergeant 

Bernard Blache, som just hade slutat minera telefonstationen Saint-Amand. Han klängde sig 

fast i bakre delen av en öppen lastbil, när han plötsligt såg två av sina män falla framstupa 

ner på gatan under den första korselden från prefekturen och Palais de Justice strax bredvid. 

Chauffören träffades i högra foten av en kula och förlorade kontrollen över bilen. Den 

sladdade kraftigt och slirade mot ett träd under prefekturens fönster.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Måndag 21 mars fm Befrielsen och striderna norr Seine 

0815 Utcheckning och transport till Place de la Concorde 

 

General Choltitz hade sitt högkvarter runt det befästa Hotel Meurice vid 228 Rue Rivoli och 

även detta område försvarades hårdnackat av de tyska försvararna med understöd av 

 
Hitler vid Operan 
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stridsvagnar bl a Panther. Området anfölls av enheter ur 2e Division Blindee (2.franska 

pansardivisionen) under ledning av general Leclerc. 

En ensam tysk Pantherstridsvagn var grupperad på Place de la Concorde med skjutriktning 

längs Rue de Rivoli. I motsatt riktning vid Arc de la Triomphe hade delar ur 2. franska 

pansardivisionen anlänt. Den franska besättningen på en M-10 Tank Destroyer lyckades 

träffa bandet på Panthern på ett avstånd av nästan 2000 meter. 

Samtidigt nådde stridsvagnen Douaumont torget där Panthern stod och körde rakt mot den 

samtidigt som Panthern svängde tornet. Douaumont sköt först, men spränggranaten bara 

exploderade på Pantherns frontpansar utan att tränga igenom. Laddaren på den franska 

vagnen förde av misstag in en fosforgranat, istället för en pansarbrytande och Panthern 

täcktes av vit fosfor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Längs Champs-Elysées paraderade först franska och senare även amerikanska styrkor 

och general de Gaulle hyllades av euforiska fransmän. 

 

 

  

 

 

 

 

Måndag 21 mars em egen tid i Paris 

Här har du goda möjligheter att utforska staden på egen hand 

Ca 1700 transport till flygplatsen 

2100 Flyg avgår till Arlanda/Landvetter/Kastrup 

Normalpris 8650:- 

I priset ingår:Flyg Tur och Retur från Arlanda/Landvetter/Kastrup till Paris 

- Övernattning i dubbelrum tre nätter på hotell IBIS Montmartre inkl frukost  

- Alla transporter i Frankrike utom ev egna utflykter 

- Guidning på svenska  

- Studiematerial  

- Två luncher 
- Ett museibesök 
- Dryck vid informationstillfället 
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