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Un week-end à Paris 

Du och din kompis har vunnit en week-end i kulturens och modets 
huvudstad Paris. Innan ni åker gör ni en detaljerad plan över resan för att 

hinna med mesta möjliga. Gör efterforskningar och skriv en lista!

Dag 1 - Samedi 
Uppdrag 1.
Ni anländer till hotell Beaulieu på 28, Blvd Saint Germain. Det är inte 
riktigt som ni tänkt er, men OK. Personalen på hotellet talar bara 
franska och ni måste fråga om några saker;

- Ingår frukost?  

- Finns det två nycklar till rummet?

- Finns det tv på rummet?

- Var är badrummet...?

Uppdrag 2. 
Ni vill åka direkt till Eiffeltornet, men hittar inte tillbaka till tunnelbanan. Mannen i receptionen 
förklarar tålmodigt (på franska) hur ni ska gå. Detta är vad han sa:

Vous a"ez à droite et vous continuez tout droit. Vouz prenez la troisième rue à gauche. Puis vous 
prenez la deuxième rue à droite, et voilà le Métro. 

Översätt till svenska!
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Uppdrag 3. 
På kvällen provar ni en riktig fransk restaurang. Ni 
beställer grodlår och musslor med pommes frites 
och chokladmousse till efterrätt. Skriv en 
restaurangdialog och spela upp!

Dag 2 - Dimanche
 
Uppdrag 4.
Ni shoppar loss i några av Paris 
chicaste boutiquer! Beskriv er nya “look” i bild och 
text. Tänk på att adjektiv står efter substantiv på 
franska (utom petit/grand). Ex Un débardeur blanc 
(ett vitt linne)

Uppdrag 5. 
Du och din kompis vill känna er riktigt franska och 
vill prova på att spela BOULES. Ni behöver först ta 
reda på spelreglerna innan ni går ut i parken!

Uppdrag 6.
Skriv ett vykort till din fransklärare och berätta om 
resan. Rita och skriv på franska!

Uppdrag 7.
Ni behöver ett frimärke till vykortet och ska ha tag 
på en tobaksaffär. Ni blir förvirrade av alla skyltar 
och måste översätta alla innan ni hittar rätt.

Boulangerie Gendarmerie

Patisserie  Pompiers

Boucherie  Tabac

Papeterie  Alimentation

Hemåt igen... 
Hoppas att ni har haft en trevlig resa. Välkomna att 
flyga med Air Edbo igen.


