
 
 

 

The once-in-a-lifetime AFS Centennial Celebrations in Paris, France! 

 

Kære medlem  

 

Dette er en enestående chance for et gensyn med globale AFS returnees - måske fra din egen 

årgang, frivillige samarbejdspartnere, og mange andre. Sæt dem stævne i Paris! Det er også 

muligheden for at høre, hvad der sker i AFS- verdenen netop nu. Og så er der gallamiddagen om 

lørdagen og valg mellem flere udflugter i Paris-området: Slentreture i Paris, besøg i Versailles eller 

bustur til WWI museet i Meaux. Mandag-tirsdag er der bustur til Verdun. 

 

Her er det program fra fredag den 7. nov. til søndag 9. nov., som AFS Alumni DK’s bestyrelse tager 

af sted på. Vi søger ikke nødvendigvis at flyve sammen eller bo på samme hotel, da logistikken vil 

være for omfattende. 

 

Rammerne for aktiviteter for den danske delegation, foreslår vi, er: 

·         Udrejse torsdag 6. nov. 2014 

o   Du bestiller selv 

·         Indkvartering på hotel(ler) i latinerkvarteret 

o   Du bestiller selv 

o   Vi har følgende forslag til hoteller (men prøv selv at gå på jagt). Disse er tæt på hinanden, så 

vi danske har muligheder for samvær og transport, hvis der er ønsker herom.  

§  Hotels des Grands Hommes ,  17 Place du Pantheon (tæt ved Luxemborg haven) 

§  Hotel La Perle, Rue des Canettes 10  

§  Hotel  Luxembourg, 4 rue de Vaugirard 

§  Hotel des Arenes, 51, rue Monge 

§  Familia Hotel, 11 rue des Ecoles, 5.arr. www.hotel-paris-familia.com  

§  Hotel Luxembourg Parc 42 rue Vaugirard….www.hotelluxparc.com 

§  Hotel Chalgrin ,10 rue Chalgrin   www.hotel-chalgrin.com 

§  Hotel la Tulipe  33 rue Malar   www.paris-hotel-tulipe.com 

§  Hotel Edgar Quinet  http://www.edgarquinethotel.com/ 

·         Fredag:  

o   Returnee Day på Palais des Congrès de Paris. 

        (Alumni organisationerne mødes også for at drøfte udfordringer og fremtid) 

·         Lørdag: 

o   AFS Global Intercultural Education Symposium i UNESCO headquarters  

o   AFS Centennial Gala Dinner på Hyatt Regency Etoile Hotel (ved Triumfbuen) 

·         Søndag:  

o   Frit program i dagtimerne, evt. i grupper og med aftalte udflugtsmål – Versailles fx 

o   Middag for danske deltagere gerne med gæster. AFS Alumni finder restaurant og giver 

velkomstdrink – ellers egen betaling 

·         Hjemrejse mandag 10. nov. 2014 

 

VIGTIGT! Du kan tilmelde dig aktiviteterne enkeltvis eller som ’pakker’. Vær opmærksom på, at 

ved tilmelding senest 16. juli er alle aktiviteter til reducerede priser. 

 



 
For at deltage skal du: 

·         Tilmelde dig hos AFS til et eller flere AFS arrangementer (her]  

 

Hvis du synes, det ville være en god idé, foreslår vi, at du/I melder tilbage til AFS Alumni DK, om 

hvilket hotel, antal nætter og hvad du vil deltage i. Så vil vi i AFS Alumni DK udarbejde en liste over 

de danske deltagere.  

 

Vi håber rigtig mange finder vej til en - lidt forlænget - festlig weekend i Paris!! 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen for AFS Alumni DK 

 

Kontaktperson:  

Klaus Faartoft 

2630 9014 

Klaus@faartoft.dk 
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