
Slutrapport  ”Till Paris”                   

14 st vandrare 

459 mil totalt 

33 mil per deltagare 

6 851 188 steg totalt 

7 881 steg per deltagare och dag 

 

Platser vi besökt 

Värnamo: designstaden Värnamo, kallas också bänkarnas stad. Bruno Mathsson 

föddes och verkade här. 

Hamburg: Beatles började sin karriär i Hamburgs Red light district i början av 60-

talet. Man spelade på klubbar och bodde enligt uppgift bakom en bioduk. 

Mons: Mons är huvudort i Vallonien. Under första halvan av 1600-talet kom ca 1000 

emigranter härifrån, som sedan blev kvar. Fler kom dock och vände tillbaka, mången 

är vi i Uppland som har en vallon i vårt släktträd. 

Paris: världens mest besökta stad, med ca 15 milj turister om året. 

Auxerre: den 800 åriga fina katedralen i Auxerre. Den som vill kan passa på att prova 

Chablivin när vi är i dessa trakter. 

Bardonecchia: här i området finns fina möjligheter för alpin skidåkning. Bland annat 

Sestriere där delar av alpina OS 2006 gick av stapeln. 

Florens: fantastiska Florens! Visste ni att Ponte Vecchio var den enda bron över 

floden Arno som fanns kvar efter andra världskriget. Detta sägs bero på en direkt 

order från Hitler, eftersom han älskade utsikten från bron. 

Caserta: det väldiga slottet i Caserta rymmer inte mindre än 1200 rum ! Det är många 

filmer som spelats in här, bland annat Star Wars episod 1 och 2. 

Messina: Normandisk katedral från 1100-talet. Den återuppbyggdes 1908 efter en 

jordbävning som förstörde den och stora delar av staden. 

Rundvandring på Sicilien, medelhavets största ö. Sicilien har Europas högsta vulkan 

med utbrott var 20:e minut, världens största och äldsta kastanjeträd och 8 000 

balsamerade människor i katakomber !  

 

 PÅ GRUND AV PANDEMIN KAN VI INTE TRÄFFAS 

OCH FIRA VÅR BEDRIFT. MEN ALLA ÄR VÄRDA 

ATT SLÅ SIG NER OCH TA NÅGOT LÄSKANDE ATT 

DRICKA. VI TACKAR FÖR ERT DELTAGANDE OCH 

DET FANTASTISKA RESULTATET !!                                  

 

 

 


