Velkommen
til
Paris

30, Rue des Ardennes 6. Sal
75019 Paris
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PRAKTISKE OPLYSNINGER:
Lejligheden er på ca. 60 m² og består af en stue, køkken, et
pænt soveværelse m/2 enkeltsenge og et pænt soveværelse
m/dobbeltseng. Yderligere er der 1 gæsteseng.
Herudover bad og toilet (nyrenoveret vinter 2014).
l kælderen er der aflåst garage til bilen.
Lejligheden er beregnet til max. 5 personer, hvor 4
personer er et ideelt valg. Lejligheden ligger placeret i det
nordøstlige Paris, indenfor ringvejen, tæt på Metrostationen Ourcq, og lige ud til sidekanalen til Seine. Du har
lejligheden lørdag fra kl. 15.00 til en følgende lørdag kl.
11.00.
KØRSELSVEJLEDNING
Find selv mod Paris. Kommer du ned ad A1 skal du
fortsætte til du møder et skilt mod Pte de la Chapelle. Her
følger du vejen og videre mod Peripherique Est, til du
kommer til et skilt mod Pte de Pantin. Følg vejen ned til en
lyskurv, og drej til højre ned ad Avenue Jean Jaurès, og
fortsæt til anden rigtige vej på højre side, der er Rue des
Ardennes. Lejligheden ligger næsten for enden af vejen i nr.
30.
NØGLER:
Du vil modtage et sæt nøgler, hvor hver nøgles anvendelse
er beskrevet på et nøglekortet..
Når du ankommer til lejligheden, skal du først hente
fjernbetjeningen til garagen. Den hænger på væggen lige
indenfor døren. Der bør den altid hænge når den ikke
bruges, og der skal den hænge når du afrejser fra
lejligheden. Vi har kun den ene fjernbetjening.
Vores parkeringsplads i garagen har nr. 37. Når du skal
ned i kælderen med elevatoren, skal du trykke etage -1 og
kode 753 (RC = 0). Nedkørslen ligger i Rue de Thionville.
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Sidevejen til højre, lige før lejligheden. Den er ensrettet så
du skal køre rundt om boligblokken for at komme til
nedkørslen til P-kælderen. I kælderen skal du op gennem
døren der ligger lige overfor nedkørslen, tæt ved plads nr.
15. Der står - Sortie - på døren.
DET ER I LEJLIGHEDEN:
I lejligheden finder du stort set alt hvad du har brug for i
ferien. Der er spisebord og stole, dejlig sofagruppe, TV,
trådløst internet, radio der kan afspille CD/DVD, MP3,
AVI og med USB-indgang til USB-Key eller transportabel
harddisk, fuldt monteret køkken m/ kaffemaskine,
vandkoger, æggekoger, brødrister og alt service til ca. 8
personer. Der er køleskab og komfur m/ovn. I det ene
soveværelse er der garderobeskab, og der er også stort
garderobeskab i entreen. Der er i lejligheden alt til
rengøringen incl. en støvsuger. Dog må du selv sørge for
rengøringsmidler.
I uge 18 2015 har vi fået monteret nye vinduer og
persienner. Persiennerne er elektriske og køres op/ned med
en trykknap ved siden af vinduet.
Herudover er der følgende spil: 2 kortspil, 4 raflebægre
med hver 6 terninger, matador og spillemagasin med mere
end 10 forskellige spil. En kasse m/petanquekugler.
Endvidere ligger følgende bøger: Politikens “Turen går til
Paris.
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KONTAKTPERSON I
PARIS:
Ved væsentlige problemer kan Charlotte (dansk) hos firmaet
Catamaran kontaktes på:
+33 (0)1 44 90 88 90 i kontorets åbningstid: Hverdage 9-17.
KUN I NØDSTILFÆLDE!
I absolut yderste nødstilfælde kan Charlotte kontaktes på mobil:
+33 6 08 98 86 98.

BUTIKKER:
Der er et supermarked 80 m oppe ad Rue de Thionville “Franprix”. I gaderne Avenue Jean Jaurès og Rue de
Flandre er der masser af forretninger.
DAGBOG:
I lejligheden finder du en gæstebog, hvor du kan berette om
oplevelser, restauranter eller andet, som du kan anbefale til
andre.
ELEKTRICITET:
220 V vekselstrøm. Der kan anvendes almindelige flade stik.
FORSIKRINGER:
Du skal have det ”Blå EU-sygesikringskort”. Man skal dog
påregne, at man selv skal lægge ud for eventuel behandling.
Mere information kan du søge på www.huskdetblaa.dk,
eller hos borgerservice i din kommune.
HELLIGDAGE:
1.01, påskedag, 1.05, Kr. himmelfart, 8.05 (befrielse),
pinsedag, 14.07 (Bastilledag), 15.08 (Marias himmelfart),
1.11 (allehelgensdag), 11.11 (våbenstilstanden), juledag.
De fleste helligdage vil i hvert fald fødevarebutikkerne være
åbne til kl. 12.00.
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HUSKELISTE:
Du skal selv medbringe sengelinned, håndklæder,
viskestykker, evt. en rulle toiletpapir for en sikkerheds
skyld, kaffe og filterposer nr. 4, samt pas og
sygesikringsbevis.
SEVÆRDIGHEDER:
Læs i Politikens bog - “Turen går til Paris”, som ligger i
lejligheden. Her står der også om andre praktiske ting.
Bogen skal altid ligge i lejligheden når du rejser hjem.
RENGØRING:
Når du forlader lejligheden efter ferien, efterlader du den
naturligvis ordentlig rengjort, således at den næste
feriegæst kan rykke ind i et indbydende miljø. Det betyder
at gulve er fejet eller vasket, at toilet og bad er ordentligt
rene, og lugtfri. Alt affald skal være ude af lejligheden.
Plastik og glas SKAL sorteres og kommes i containere der
står i rummet overfor elevatoren på kælderniveau. Andet
affald kan komme i affaldsskakten ved siden af elevatoren,
eller kommes de grønne containere, der står i kælderen.
Køleskabet skal skrues ned på 1.

OBS! I Frankrig, er det som i Danmark, ulovligt at
anvende håndholdt mobiltelefon under kørslen.
Derudover er det, fra sommeren 2015, forbudt at benytte
enhver form for headset og høretelefoner (in-ear eller
alm.) til at høre musik, radio eller tale i telefon. Kun
indbygget løsning i bilen, eller integreret løsning i
motorcykelhjelmen accepteres. Løse Bluetooth-headset
og ledningsheadset er ulovlige at bruge. Bøder op til 750
euro opkræves på stedet.
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Se evt. mere info på FDM’s hjemmeside.
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Husk ved afrejse!
Gør lejligheden ORDENTLIG ren. Læs inde i pjecen under
rengøring, hvad vi forventer.
Luk og lås, husk også vinduer.
Hæng fjernbetjeningen til garagen og det ekstra nøglesæt
på krogen.
Sluk håndklædetørrer på badeværelse.
Skru køleskabet ned på niveau 1.
Sørg for at der er en rulle toiletpapir, og gerne lidt
drikkevand, til de næste.
Mangler der glas eller tilsvarende, så køb noget der
matcher, og få pengene refunderet af fonden i danske kr.
ved hjemkomst, således at lejligheden hele tiden kan
fungere optimalt.
Skriv gode ideer i dagbogen, eller send dem til os.
God ferie!

HT’s medarbejderfond
Svanevej 22. - 2400 NV – Telefon: 38 71 40 61
Bank: 9570-01 86 86 16
hts_medarbejderfond@teliamail.dk
www.medarbejderfonden.dk
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