0113 - 351 551
Reisinformatie
Meer informatie
0113-351551

2-daagse voorjaarsreis Parijs
Het voorjaar is een prachtige tijd om Parijs te ontdekken. Of je er nu voor het eerst komt of
er al vaker bent geweest maakt niet zo veel uit want de lente in Parijs laat je extra
genieten van deze prachtige stad.
Arrangementen
2-daagse voorjaarsreis Parijs 1-2 juni 2019 v.a. € 109,00
* Meer informatie over de arrangementen op de volgende pagina's
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0113 - 351 551
2-daagse voorjaarsreis Parijs 1-2 juni 2019
PROGRAMMA
Zaterdag 1 juni
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 ofwel een boottocht op de Seine maakt ( optioneel ). Om 21.00 uur is de
transfer met AMZ-touringcar naar uw hotel.
Zondag 2 juni
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; 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 hotel Ibis Alesia ( of gelijkwaardig hotel ) op basis van een
gedeelde tweepersoonskamer
Ontbijt in het hotel op zondagmorgen
Sightseeingtour Parijs, onder leiding van de chauffeur, op zondagmorgen
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 € 39,00 p.p.
De optionele boottocht kunt u bij onze chauffeur reseveren.
VERTREKDATA
01-06-2019 - € 109,00
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Prijs vanaf
€ 109,00

