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Prijs vanaf
€ 62,50

Dagtocht Parijs/Aankomst Tour de France
Dagtocht Parijs/Aankomst Tour de France
Bezoek Parijs op de mooiste dag van het jaar:
Tijdens de finish van de Tour de France!
Gegarandeerd vertrek!

PROGRAMMA
U krijgt ruim de gelegenheid om Parijs te bezoeken of op de Champs Elysée te genieten
van het tourspektakel. Na aankomst in Parijs rond 12:30 uur kunt u direct uitstappen nabij
de Arc de Triomphe òf u blijft nog even zittten voor een korte rondrit langs een aantal
hoogtepunten van Parijs waarbij de chauffeur u het één en ander zal vertellen.
De reclamecaravaan wordt rond 16:00 uur verwacht en de renners rond 18:00 uur. U ziet
de renners zevenmaal voorbij komen en bent getuige van de eindsprint. De huldiging van
de winnaars vindt aansluitend plaats. Na afloop van het spektakel vertrekken we om 20:30
uur wederom vanaf de Arc de Triomphe huiswaarts. De verwachte thuiskomst is rond 2:30
uur.
INCLUSIEF
Vervoer per luxe Keurmerk touringcar o.a. voorzien van airconditioning, toilet,
DVD-speler, koffiebar en koelkast
Koffie met versnapering in de touringcar
Rondrit Parijs
EXCLUSIEF
Reis- en annuleringsverzekering
Overige, niet genoemde, zaken
Plattegrondje Parijs
MEER INFORMATIE
COVID19:
M.i.v. 23 maart 2022 gelden er geen beperkende maatregelen meer.
Wij gaan ervan uit dat al onze reizigers vrij zijn van covidklachten; koorts,
verkoudheidsklachten of andere ziektesymptomen.

AMZ.nl

•

0113-351551

•

Pagina 1/2

•

01/07/2022

0113 - 351 551

VERTREKDATA
24-07-2022 - € 62,50
OPSTAPSCHEMA VERTREKDATUM: 24-07-2022
's-Heerenhoek
Bushalte Tolplein Westerscheldetunnel
Axel
Rooseveltlaan, De Halle
Goes
Stationspark t.h. van broodjeszaak 't Smoske
Hulst
Stationsplein
Kapelle
ANWB, de Vierwegen
Kruiningen
Kruiningen, bushalte de Uitkijk
Middelburg
ZEP, busparkeerplaats MiniMundi
Terneuzen
Busstation Westerscheldetunnel
Vlissingen
Stadhuisplein/hoek Brouwenaarstraat
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07:55
07:00
07:35
06:50
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07:30

