Ranskan opiskelijat
Pariisissa 5-8.5.2016
Torstaina lentomme
lähti seitsemältä
aamulla kohti Pariisia.
Teimme välilaskun
Helsingissä, jossa
kävimme kahvilla.
Pariisiin päästyämme
menimme junalla
kohti hotellia, joka
sijaitsi
Latinalaiskorttelissa.
Se oli täynnä
ravintoloita ja
tunnelmaa. Jätimme
matkalaukut hotellille
ja lähdimme
ihastelemaan Pariisia
kävellen. Kävimme
pienessä söpössä
teekaupassa ja kävelimme Louvren ja Tuileries’n puiston läpi
Avenue des Champs-Élysées’lle.
Matkan varrella ihastelimme suihkulähteitä ja puistoa. Sääkin
suosi meitä, sillä aurinko paistoi ja ilma oli todella lämmin.
Champs-Élysées’llä teimme muutamat ostokset, jonka jälkeen
kävimme Tuntemattoman sotilaan haudalla Riemukaaren alla.
Kävimme myös katsomassa Eiffel-tornia. Ihastelun ja
muutamiel kuvien jälkeen menimme bussilla hotellille. Päivän
päätteeksi kävimme illallisella.

Perjantaina heräsimme
aikaisin, sillä
suunnitelma oli mennä
Louvren museoon.
Kävelimme Louvren läpi
ja oli tosi siistiä nähdä
Mona Lisa! Kävimme
matkamuistokaupassa
kiertelyn jälkeen sitten
lähdimme Montmartrelle.

Kävimme Amélien
kahvilassa
syömässä(Les Deux
Moulins), kävimme
shoppailemassa ja
kiipesimme Sacré
Coeur-kirkolle, joka
oli tosi hieno paikka
ja kirkossa oli
käyntimme aikana
messu. Sen jälkeen
kiersimme
Montmartrea ja
näimme hienoja
taloja ja kauniita
puutarhoja.
Kävimme myös
kiertelemässä
Marais’n
juutalaiskorttelissa.

Illallisella kävimme ravintolassa Mouffetardin korttelissa ja
ruoka oli hyvää. Söimme mm. ankkaa, simpukoita ja etanoita
(les escargots).

Lauantainaheräsimme aikaisin
aamupalalle. Versaillesin
linnaan.
Lähtiessämme Saint-Michelin
RER-asema olikin suljettu,
joten matkamme jatkui
kahdella metrolla Javelin
metroasemalle, josta
jatkoimme junalla kohti
Versaillesin linnaa.Loppupäivä
kuluikin Versaillesissa, jossa
näimme upean puutarhan
suihkulähteineen, valtiolliset
salit sekä Petit Trianonin että
GrandTrianonin palatsit.
Lounasta söimme Versaillesin
linnassa ravintola
Angelinassa. Päivä oli antoisa,
vaikka jalat olivatkin aivan
puhki iltaa kohti. Illalla olimme kaikki lopen uupuneita, joten
päätimme
mennä
kreikkalaiseen
ravintolaan
lähellä
hotelliamme
”aikaiselle”
illalliselle,
minkä jälkeen
lähdimme
hotellille
nukkumaan.

Koko päivän oli helle, 30 astetta
lämmintä ja meillä on hyvä
porukka!
Sunnuntaiaamuna lähdimme
käymään Notre-Damessa, jossa
sattui sopivasti olemaan
meneillään messu. Sen jälkeen
käveltiin Hôtel de
Villelle(kaupungintalolle) ja
kävimme kuvaamassa Pompidoukeskusta. Pompidoun jälkeen
kävimme syömässä Nutella-crêpit
ja kävimme syömässä italialaista
ruokaa tarjoilevassa ravintolassa
ja lopuksi vielä söimme aidot
italialaiset jätskit kadun toisella
puolella olevassa jäätelöbaarissa.
Ruoan jälkeen palasimme hotellille
ja lähdimme kohti
lentokenttää

Emmi Kaukonen, Iida Paloniemi, Pauliina Puurunen ja Ilona
Latva-Rasku sekä matkalla mukana opettaja Kirsti Utterström.

