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We vertrekken in de vroege ochtend met een luxe autocar richting Parijs. We stoppen onderweg
voor een ontbijt. We komen in Parijs aan en rijden naar Plaçe de la Concorde, net op tijd voor de
lunch. We lunchen in Café Lapérouse, in een romantisch decor met een rock’n’roll sfeer. Na de lunch
bezoeken we het elegante nieuwe museum Hôtel de la Marine. Dit 18e -eeuws stadspaleis was ooit
opslagplaats voor het meubilair van alle koninklijke residenties van Lodewijk de XVI. We laten ons 
leiden door een plaatselijke gids. Daarna strekken we nog even de benen in de Jardins des Tuileries 
vooraleer we ter hoogte van de Place de la Concorde in de autocar stappen. ’ s Avonds zakken we af 
naar de omgeving van de Grands Boulevards voor een traditioneel diner in Brasserie Floderer.

België - Parijs (dag afstand: 412 kilometer)

PROGRAMMA PARIJS

3 dagen - 2 nachten

Uw gewenste reisperiode

Parijs is één van de meest bezochte steden ter wereld, met op elke straathoek wel iets wat je niet mag missen. Er is zoveel
te zien, en er heerst een bruisende creativiteit. In de verschillende stadswijken schieten nieuwe projecten als paddenstoelen
uit de grond. Baudelaire kreunde ‘Sneller dan het hart van een sterfelijke verandert deze stad’. Wij nemen u op sleeptouw
door ‘ons’ Parijs. Een beetje oud, een vleugje nieuw, focus op cultuur shopping en gezelligheid.
Vas-Y et Bouge! C’est branchouille.
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Vandaag gaan we op ontdekkingstocht in het modieuze, historische Le Marais. Dit was ooit de
joodse wijk van de stad. Onze gids voert ons langs Hôtel de Sens, een middeleeuws stadskasteel
niet ver van de Seine. Het bijzondere gebouw is in de 15de eeuw gebouwd. We zien de resten
van de stadsmuren en het groene, met elegante zuilengalerijen omzoomde Place des Vosges.
We snuisteren in de hippe winkels van de sfeervolle kleine straatjes. We eindigen aan de Place
Sainte-Catherine voor de lunch. In de namiddag vereren we het volledig gerestaureerde en
heropende legendarische warenhuis Samaritaine met een bezoek. We keren terug naar ons hotel
voor een kleine rustpauze. In de vooravond zakken we naar la Butte-aux-cailles af. In deze
eigenzinnige wijk bewonderen we de art- Deco-architectuur en de Street-art. We dineren in een van
de vele restaurants.

Le Marais
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03 Na het ontbijt checken we uit en zakken we af naar La Bourse de Commerce, de meest recente
realisatie van de Fondation Pinnault. We bezoeken er de tentoonstelling ‘Avant l’Orage’. We
lunchen in de buurt van Canal Saint Martin, en strekken de benen in de omgeving vooraleer we
onze terugreis naar belgië aanvangen.

Parijs - België

HOTEL

Het Holiday Inn Paris Gare de l’Est is een 4-sterrenhotel met een subtiele mix van typisch Parijse sfeer 
en een eigentijdse inrichting. Het gebouw dateert uit het begin van de 20e eeuw en baadt in een rustige 
en aangename sfeer, terwijl het profiteert van een uitstekende ligging in een  levendige buurt met veel 
restaurants, bars en winkels. U logeert in moderne, comfortabele standaardkamers met frisse kleuren.  
’s Morgens kunt u genieten van een copieus ontbijtbuffet. Meer info.

* Opmerking: Dit is een voorbeeldhotel. Indien het hotel niet beschikbaar is tijdens de door u gekozen 
reisperiode dan stellen wij een gelijkwaardig initiatief voor.

Holiday In Paris Gare de l’Est

https://www.hotel-paris-gare-de-lest.com/
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ALGEMENE VOORWAARDEN
• Onze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing en worden gepubliceerd op onze website www.ctt.be.
• Prijzen werden berekend op basis van de huidige luchtvaarttarieven en huidige wisselkoers. Prijzen onder voorbehoud van beschikbaarheid en     

eventuele koerswijzigingen, toeslagen van de leveranciers, mogelijke toeslagen voor fuel-  of luchthaventaksverhoging .
• De organisatoren behouden zich het recht toe het programma aan te passen aan plaatselijke omstandigheden.
• Wij raden aan dat reizigers die minder mobiel zijn, zich laten vergezellen door een partner die indien nodig hulp kan aanbieden tijdens de uitstappen.

PRIJS & INFO

€
• Luxe touringcar gedurende de volledige duur van 

het verblijf
• Nederlandstalige begeleiding
• 2 overnachtingen in een 4*-hotel in Parijs op basis 

van kamer met ontbijt
• 1 ontbijt op de heenreis in een baanrestaurant 

(Chez Paul of gelijkaardig)
• 3 lunches: hoofdschotel + 1 water
• 1 lunch in Café Lapérouse
• 1 lunch in Le Marais
• 1 lunch omgeving Canal Sain Martin
• 2 avondmalen: 3-gangen zonder drank
• 1 diner bij Floderer
• 1 diner omgeving La Butte-aux-Cailles
• Audioguides
• Verblijfsbelasting, BTW, baantaksen en bijdrage 

garantiefonds
• € 5 non-refundable dossierskost 

• Toegang met gids Hôtel de la Marine
• Toegang La Bourse de la Commerce

• Persoonlijke uitgaven
• Annulatie & bijstandsverzekering:                                   

6 % van de reissom met een minimum van €30,00
• Vrijblijvende fooien voor chauffeur en gids.
• Overige dranken bij de lunch en dranken bij het 

avondmaal   

INBEGREPEN

NIET INBEGREPEN

UITSTAPPEN & TOEGANGSTICKETS

EXTRA

Dit programma is gemaakt op basis van transport met 
een luxe touringcar. Prijzen en mogelijkheden op basis 
van combinatie trein/TGV/metro RATP op aanvraag.

PRIJS PER PERSOON:

SINGLE SUPPLEMENT: € per persoon. Prijzen 2023 op aanvraag.

€ vanaf 25 betalende deelnemers. Prijzen 2023 op aanvraag.
€ vanaf 35 betalende deelnemers. Prijzen 2023 op aanvraag.
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