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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, Champs-Elysées,
Palais de l’Elysée, Place de la Concorde, Madeleine, Opéra, …
Tijdens wat vrije tijd heeft u de mogelijkheid om een boottocht op de Seine te maken en
Parijs van een andere kant te leren kennen. Of waarom geen bezoek aan het Musée du
Parfum Fragonard en dompel u onder in een wereld van geuren. Op de Tour Montparnasse
beleeft u in amper 38 seconden iets om nooit te vergeten: het mooiste uitzicht op Parijs op
200 meter hoogte met vlak voor u de Eiffeltoren. Parijs biedt uiteraard veel meer. We snuiven
de bohémiensfeer op van de ‘Butte’, het volkse wereldje van de rue Lepic, Place Blanche,
Pigalle, en nemen de Funiculaire naar de Sacré Coeur, Place du Tertre en Montmartre. Het
moment bij uitstek om een mooi portret van uzelf te laten tekenen door één van de vele
artiesten. Op het Ile de la Cité, waar meer dan 2000 jaar geleden de geschiedenis van Parijs
begon, bewonderen we de imposante Notre Dame kathedraal.
Verblijf in een driesterrenhotel in hartje Parijs.
SCHELDEVALLEI PLUS: ‘Soirée Parisienne’ inclusief avondrondrit- 49 euro/persoon
(te reserveren bij boeking): Een echte Parijse avond met een heerlijk 3-gangendiner in
een typisch Franse bistro inclusief 1 glas kir, 1 kofﬁe, 1/4de wijn en water in karaffen.
Aansluitend maken we een avondrondrit doorheen ‘Paris Iluminée’. Parijs wordt niet voor
niets de lichtstad genoemd. Tijdens de rondrit ontdekken we vanwaar deze bijnaam komt.
Toeslag éénpersoonskamer: 40 euro

149 euro/pers. - ontbijt

