
Preliminärt ResePM Utlandsläger Fontainebleau 

Snart är det dags. I år åker vi till Fontainebleau utanför Paris. Märk väl att det uttalas ”Fontanblå” 

inte ”blö”. Detta är de noga med i Frankrike. Tiderna är preliminära och kan komma att ändras innan 

avresa eller under resans gång. 

Onsdag kväll 6/3  

• Inlastning i bussen kl. 19:00. 

Torsdag 7/3  

• Avresa Eksjö: 06:00 

• 10:00 3PT i Helsingör på förmiddagen. Du skall vara ombytt för detta pass när vi åker på 

morgonen. 

• 14:00 Lunch på båten vidare till Tyskland. 

• 19-20:00 Middag längs vägen. 

• 22:00 Boende på vandrarhem i Wuppertal. Ankomst på kvällen 

Liten ryggsäck innehållande ombyte efter sprinten, kläder och toalettsaker för första natten tas med i 

bussen första dagen. 

Fredag 8/3  

• Avresa Wuppertal: 07:30 

• 12:00 Lunch längs vägen. 

• 18:00 Middag vid ankomst till boendet Bois du Lys i utkanten av Fontainebleau. 

Lördag till Måndag 9-11/3 

• 07:30 Frukost 

• 08:15 Avresa till träning. 

• 12:00 Lunch 

• 14:30 Avresa till träning. 

• 18:00 Middag 

• Studier vid behov 

• 22:00 God natt 

Tisdag 12/3 

• 07:30 Frukost 

• Avresa med tåg till Paris 

• Egen lunch i Paris. 

• Två tider att välja på för att åka hem. 

• 18:00 Middag 

• 22:00 God natt 

Onsdag till Fredag 13-15/3 

• 07:30 Frukost 

• 08:15 Avresa till träning. 

• 12:00 Lunch 

https://www.boisdulys.fr/web/


• 14:30 Avresa till träning. 

• 18:00 Middag 

• Studier vid behov 

• 22:00 God natt 

Lördag 16/3 

• Hemresa 07:30 

• 12:00 Lunch och middag längs vägen. 

• Övernattning Wuppertal 

Söndag 17/3 

Hemresa 

Ankomst till Eksjö sent på kvällen 

Packlista 

• OL kläder för 13 pass 

• Skor för både skog/väg (sprint på vägen ner) 

• Kompass och plastficka A4 och A3 

• Kläder, ombyte för temperatur -5 till 15 grader (vinter, höst, vår ) ☺ 

• Ekjsö OLGY-jackan och OL-kläder 

• Handduk 

• Vattenflaska 

• Mellanmål, sådant som är lätt att packa ner 

• Lakan behövs inte det ingår i boendet 

PENGAR (euro kontanter) behövs för mat på nedresa/hemresa någon lunch och mellanmål i 

Frankrike. 

Egenansvar att ordna med mat på resan ner och hem. 

  

 


