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Din guide til storbyen! Severdigheter, historie, shoppingmuligheter og mye annet stoff for den som vil ha mer
ut av storbyferien!
Se Mona Lisa i Louvre. Rusle langs Champs-Elysées. Nyte utsikten fra Eiffeltårnet. Tre gode grunner til å
reise til Paris! Gå også langs gatene der Ernest Hemingway, Cora Sandel og Edith Piaf gikk, eller ta en tur på
Seinen. I sin bok frister Arnt Stefansen deg til å gjøre det meste - enten du vil suge inn kulturen, shoppe eller
leve nattelivet. Husk bare at Paris sover aldri.
Informasjon og tips for shopping i Paris. Les om priser, anbefalte butikker, åpningstider, kjøpesentre og
handlegater. Billetter til Moulin Rouge, Lido de Paris, kabareter, middag i Eiffeltårnet, middagscruise,
sightseeing og Louvre i Paris. Bestill trygt på nettet her! Billetter til et besøk eller middag i Eiffel Tårnet i
Paris kan kjøpes her på ParisBilletter.no! En politimann er drept og to alvorlig skadd etter skytingen på
Champs-Élysées i Paris. Fransk påtalemyndighet har åpnet terror-etterforskning. Fotballturer og billetter til
kamper i London og England. Vi setter sammen en pakkereise med fotballbillett og hotell til Premier League,
Liverpool, Arsenal. På klimatoppmøtet i Paris ble verdens land enige om en historisk klimaavtale. Du finner

hovedpunktene i avtalen her. På FNs klimatoppmøte i Paris ble 195 land enige om en avtale om kutt i
CO2-utslipp som skal begrense den globale oppvarmingen til mellom 1,5 og 2 grader. Aftenposten Live. er
bygget på nytt fra bunnen av for å bli raskere og mer stabil. Vi jobber fortløpende med å utvikle nye
funksjoner. Stempelgledes stempelsamlinger: Her finner du en oversikt over alle stempelsamlinger og
stempler fra Stempelglede, med egne sider for hvert stempel med utfyllende. Velkommen til Alt om fotball,
Norges beste nettside for fotballstatisikk. Her finner du resultater og tabeller fra over 175 norske og
internasjonale turneringer. Fra.

