PARIJS 2-DAAGSE (autocarreis)
CITYTRIP
zondag 14 augustus 2022 t/m maandag 15 augustus 2022
Parijs als wereldstad, lichtstad, historische stad, cultuurstad. Superlatieven zijn onvoldoende
om deze stad te beschrijven. Maar in elk geval is het de meest bezochte stad van Europa.
U heeft de mogelijkheid onze gids te volgen of uw tijd vrij in te delen.
Ons hotel is ideaal gelegen in hartje Parijs (= pure tijdswinst).
De lichtstad Parijs biedt voor ieder wat wils. We zorgen tijdens deze twee dagen alvast voor een
afwisselend programma in diverse arrondissementen van de stad.
Tijdens een stadsrondrit zien we o.a. Arc de Triomphe, Ecole Militaire, Dôme des Invalides, ChampsElysées, Palais de l’Elysée, Place de la Concorde, Madeleine, Opéra, …
DAG 1:
We vertrekken om 06u00 en met een ontbijtstop onderweg komen we aan in Parijs rond 10u30. Wie
de stad vrij wil bezoeken zetten we eerst in het hart van Parijs af en starten daarna met onze
verkennende rondrit. Tegen de middag maken we een wandeling in het oude historische hart van
Parijs, Île de la Cité, waar het allemaal begon. Van daaruit wandelen we naar de overkant van de
Seine naar het Quartier Latin, de ideale plek voor wie wil lunchen (vrij).
In de namiddag brengt de bus ons naar de linkeroever van de Seine. Hier krijgt u de keuze tussen een
bezoek aan het indrukwekkende Dôme des Invalides (met de graftombe van Napoléon), een
boottocht op de Seine of u kan een wandeling maken tot aan de Eiffeltoren.
Vervolgens rijden we naar het hotel. De reisleider zal u tonen waar u kunt dineren (vrij). U heeft de
mogelijkheid om ’s avonds deel te nemen aan een voorstelling in de Moulin Rouge, Soirée Spectacle
met champagne van 21 uur.
DAG 2:
Na het ontbijt verkennen we tijdens een geleide wandeling de omgeving van Montmartre en snuiven
de bohémiensfeer op van de ‘Butte’, volkse wereldje van rue Lepic, Place Blanche, Pigalle, de Sacré
Coeur en de Place du Tertre. U vindt er ook de oude bedevaartweg van de gemartelde Saint-Denis
en een wijngaard. Er is gelegenheid voor een vrije lunch.
In de namiddag maken we een mooie wandeling doorheen het sfeervolle Marais, niet alleen de
Jodenwijk maar nu ook het werkterrein van jonge Parijse modecouturiers.
We maken ook kennis met de Coulée Verte, het 4,5 kilometer lange wandelpad dat weelderig
beplant is met kastanjebomen, bamboe, rozenstruiken en andere heerlijk geurende planten.
Na twee mooie dagen komen we rond 22u00 terug aan in Eine.

Meer informatie en reservaties: 055 31 12 40 of via mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor: Fietelstraat 129 – 9700 Oudenaarde-Eine

Prijs: 195 € per persoon (kamer en ontbijt)
Toeslag éénpersoonskamer: 49 €
Avondshow Moulin Rouge: 120 €/pers. (incl. champagne)
Opstapplaatsen: Eine, Oudenaarde, Ronse, Eke.
REIS GERUST …. GELD TERUG GARANTIE
Is er op uw bestemming op moment van vertrek een negatief reisadvies omwille van COVID19, dan krijgt u uiteraard uw geld terug.

Logement:
Hotel Touring Opéra *** (of gelijkwaardig)
Het hotel ligt ten zuiden van Montmartre op 1 km van de Moulin Rouge en de Sacré-Coeur. Het
Louvre ligt op minder dan 2 km. De kamers hebben een flatscreen-tv. Ze zijn bereikbaar met een lift.
Elke kamer heeft een eigen badkamer met een douche, wc. Gratis WiFi in het hotel. ’s Morgens
ontbijtbuffet.

INFO MEERDAAGSE AUTOCARREIZEN
Inbegrepen in de prijs:
•
•
•
•
•

Autocarreis
Professionele begeleiding
1 overnachting op basis van kamer en ontbijt
Vermelde rondritten en geleide wandelingen
Gratis parking te Eine: wij beschikken over een ruime gratis parking

Niet inbegrepen:
•
•
•
•
•
•

Supplement éénpersoonskamer
Facultatieve uitstappen en toegangsgelden
Niet vermelde maaltijden, dranken en persoonlijke uitgaven
Annulatie- en bijstandsverzekering. Indien u geen verzekering bij ons afsluit, gelden de
bijzondere voorwaarden begeleide reizen van Reizen Scheldevallei (Lic. A1831). Deze zijn op
verzoek verkrijgbaar bij ons op kantoor.
Gereserveerde zitplaats in de autocar (zie lager)
Stadstaksen, toeristenbelasting en checkpoints van steden (deze worden afgerekend bij het
afhalen van de reisdocumenten of zijn ter plaatse te betalen)

Meer informatie en reservaties: 055 31 12 40 of via mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor: Fietelstraat 129 – 9700 Oudenaarde-Eine

OPGELET: indien extra’s inbegrepen zijn of als er iets uitzonderlijk niet is inbegrepen staat dit steeds
bij de tekst zelf vermeld.
Naargelang de omstandigheden kunnen de volgorde van bezoeken of voorgestelde hotels nog
wijzigen zonder afbreuk te doen aan kwaliteit en/of programma.
Het is mogelijk een deel om aan een deel van het programma niet deel te nemen en Parijs op eigen
houtje te verkennen.
Voor deze reis moeten er minimum 25 deelnemers zijn voordat de reis doorgaat.

Reservering zitplaats in de autocar (niet verplicht):
Alle zitplaatsen van de autocar kunnen ingenomen worden, u kan max. 1 zitplaats p.p. reserveren.
•

Voor de eerste twee rijen € 1,25 per dag per persoon

•

Vanaf de derde rij tot de zevende rij € 2,50 per persoon voor de volledige reis

•

Vanaf de achtste rij (eerste rij achter de middendeur autocar) is de reservering gratis

Meer informatie en reservaties: 055 31 12 40 of via mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor: Fietelstraat 129 – 9700 Oudenaarde-Eine

