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Meer informatie
0113-351551
Prijs vanaf
€ 169,00

2-daagse Parijs in kerstsfeer
2-daagse Parijs in kerstsfeer
Parijs is bij uitstek geschikt voor een bezoek in de kerstperiode. Niet alleen vanweg de
vele bezienswaardigheden, ook qua winkelen is Parijs uniek met zijn grote warenhuizen
en typische kleine winkeltjes. In de periode voor kerst is het centrum sfeervol verlicht, zijn
er prachtig versierde etalages en diverse kerstmarkten. Een boottocht over de Seine en
een lichttour langs de highlights van de stad maken deze reis compleet. Ga met ons mee
naar Parijs!

PROGRAMMA
Vrijdag:
Na de opstaproute rijden we, via Zeeuws-Vlaanderen, rechtstreeks richting Parijs.
Onderweg zal één stop worden gemaakt bij een wegrestaurant. Aan het begin van de
middag is de aankomst in Parijs, waar u op eigen gelegenheid de stad verkent, een
boottocht op de Seine maakt ( optioneel ) of gaat kerstshoppen in bijvoorbeeld het grote
warenhuis La Fayette. Om 20.30 uur is de transfer met AMZ-touringcar naar uw hotel.
Zaterdag;
Na het ontbijt ( en uitchecken ) maakt u een sightseeingtour, onder leiding van de
chauffeur, langs een aantal bezienswaardigheden van Parijs, zoals Montmartre/Sacre
Coeur, De Eiffeltoren, Arc de Triomphe en Champs Elysées. Op diverse plaatsen zal een
stop worden gemaakt. Uiteraard is het ook mogelijk op eigen gelegenheid de stad in te
gaan en een bezoek te brengen aan een van de kerstmarkten, musea of
bezienswaardigheden; u kunt op een centrale plaats uitstappen. Aan het einde van de
middag vertrekken we uit Parijs. Onderweg wordt een stop gemaakt bij een
wegrestaurant. De geplande thuiskomst op de diverse plaatsen is 22.00 - 23.00 uur
INCLUSIEF
Vervoer met luxe Keurmerk touringcar, o.a. voorzien van DVD-speler, toilet,
airconditioning
Deskundige chauffeur/reisleider
1 overnachting in Mercure hotel Paris La Defence **** ( of gelijkwaardig hotel ) op
basis van een gedeelde tweepersoonskamer
Ontbijt in het hotel op zaterdagmorgen
Sightseeingtour Parijs, onder leiding van de chauffeur, op zaterdagmorgen
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Reisbescheiden zoals kofferlabels en een plattegrondje van Parijs
EXCLUSIEF
Alle lunches en diners
Annulerings- en reisverzekering
Entrees en overige, niet genoemde, zaken
MEER INFORMATIE
Toeslag 1-pers.kamer € 57,00 p.p.
De optionele boottocht kunt u bij onze chauffeur reseveren!
Op deze reis is een geldig identiteitsbewijs ( ID-kaart / paspoort ) verplicht!
COVID19:
Wij gaan er vanuit dat er in december geen maatregelen rondom COVID-19 van kracht
zijn. Mochten er bij uw reis ( weer ) maatregelen van kracht zijn dan zullen wij u tijdig op
de hoogte stellen.
Onze reizigers dienen vrij te zijn van covidklachten; koorts, verkoudheidsklachten of
andere ziektesymptomen.
Kerstmarkten Parijs ( onder voorbehoud ):
Kerstmarkt La Defense met maar liefst 350 stalletjes. Het is hiermee de grootste
kerstmarkt van Parijs. Een markt met mooie kerstartikelen.
Kerstmarkt Trocadero is bijzonder door zijn internationale allure. Van China tot
Roemenie met 120 standjes.
Op de Place Saint Germain des Près staat een heus kerstdorp. Hier heb je 25
prachtig versierde chalets om het kerstdorp af te maken. Weer iets dat de
kerstmarkt Parijs zo ontzettend origineel en bijzonder maakt.

VERTREKDATA
16-12-2022 - € 169,00
OPSTAPSCHEMA VERTREKDATUM: 16-12-2022
Axel
Rooseveltlaan, De Halle
Borssele
Garage AMZ
Goes
Stationspark t.h. van broodjeszaak 't Smoske
Middelburg
ZEP, busparkeerplaats MiniMundi
Terneuzen
Busstation Westerscheldetunnel
Vlissingen
Stadhuisplein/hoek Brouwenaarstraat
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