Velkommen til

Paris

30, Rue des Ardennes 6. Sal
75019 Paris
Frankrig

BELIGGENHED
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PRAKTISKE OPLYSNINGER OM LEJLIGHEDEN:
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. 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 Canal Saint-Martin som er en sidekanal
til Seinen. Du har lejligheden lørdag fra kl. 15.00 til en
følgende lørdag kl. 11.00.
DET ER DER I LEJLIGHEDEN:
I lejligheden finder du stort set alt hvad du har brug for i
ferien. Der er spisebord og stole, dejlig sofagruppe, TV,
radio der kan afspille CD/DVD, MP3, AVI og med USBindgang til USB-Key eller transportabel harddisk.
Der er fuldt monteret køkken m/ kaffemaskine, vandkoger,
æggekoger, brødrister og alt service til ca. 6 personer. Der
er komfur m/ovn og køleskab. I det ene soveværelse er der
garderobeskab, og der er også stort garderobeskab i
entreen. I lejligheden er der alt til rengøringen incl. en
støvsuger. Dog må du selv sørge for rengøringsmidler.
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 bogen: Politikens “Turen går til Paris”.
BUTIKKER:
Der er et supermarked 80 m. oppe ad Rue de Thionville “Franprix”. I gaderne Avenue Jean Jaurès og i Rue de
Flandre er der masser af forretninger.
DAGBOG:
I lejligheden finder du en gæstebog, hvor de tidligere
besøgende har berettet om oplevelser, restauranter eller
andet der kan være værd at kigge på.
Heri kan du selv skrive om noget du vil anbefale til andre.
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ELEKTRICITET:
220 V vekselstrøm. Der kan anvendes almindelige flade stik.
FORSIKRINGER:
Det gule sygesikringsbevis er gyldigt i Frankrig, ved akut
sygdom. Man skal dog påregne, at man selv skal lægge ud
for eventuel behandling. Beløbet vil i så fald blive refunderet
af sygesikringen efter hjemkomst mod aflevering af
kvittering. Dog dækkes eventuel hjemtransport ikke af den
offentlige sygesikring.
HELLIGDAGE:
1.1, påskedag, 1.5, Kr. himmelfart, 8.5 (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.
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 STÅR DU SELV FOR:
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 gulvene er fejet eller vasket, at toilet og bad er ordentligt
rengjort og lugtfri. Alt affald skal være ude af lejligheden,
enten i affaldsskakten ved siden af elevatoren eller placeret i
containerne, der står i kælderen. Køleskabet skal skrues ned
på 1.
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ET PAR ET PAR AF PARIS’ MANGE SEVÆRDIGHEDER
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OBS! Fra den 1. juli 2012 har de franske myndigheder
indført at det er obligatorisk at medbringe en godkendt
alkotester ved bil- og motorcykelkørsel i Frankrig og
det gælder også udenlandsk indregistrede biler og
motorcykler Bøden for ikke at have en alkoholtester er
11 €.
Det er muligt at købe engangsalkoholtesteren ved den
franske grænse og i butikker i landet.
Det er en god ide at købe 2 stk. for hvis man bliver
standset og bedt om at puste, må man ikke køre videre
uden en ny alkotester.
Se evt. mere info på FDM’s hjemmeside.

Opdateret den 08.11.2013
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