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De betere hotels Reisbegeleiding bij alle vliegreizen Eigen luxe touringcars Opstappen in Limburg Veel inclusief

Parijs | Carnaval
Paris: c'est magnifique!  Met hotel in het
centrum

Parijs: c’est magnifique!

Deze citytrip naar een van de mooiste steden ter wereld is
ongetwijfeld een van onze specialiteiten. Parijs heeft ontzettend veel
te bieden. De fraaie avenues en boulevards, prachtige gebouwen,
elegante winkels en talrijke musea geven de stad haar unieke
uitstraling. Parijs is niet voor niets de meest bezochte stad van
Europa! Bezoek de Lichtstad en ontdek haar bijzondere historie en
cultuur. Tijdens de verschillende rondritten laat onze chauffeur tevens
reisleider u alle bekende bezienswaardigheden zien, zoals Place de la
Concorde, de Notre-Dame, het Louvre, de Opera, de Madeleine, de
Champs-Élysées en natuurlijk de Eiffeltoren. Tijdens uw verblijf kunt u
de bekendste bezienswaardigheid van Parijs bezoeken. U heeft ook
de mogelijkheid om een boottocht over de Seine te maken. Hoe vaak
u deze stad ook al heeft bezocht, er is altijd weer iets anders te doen.
Bon Voyage!

3 dagen vanaf
€ 209,- p.p.

Inclusief
Vervoer per luxe touringcar

Verblijf 2 nachten in hotel Ibis Tour
Eiffel op basis van logies/ontbijt

Stadsrondrit

Exclusief
Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Eventuele verzekeringen
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Dag 1 - Zaterdag 2 maart

In de ochtend heenreis per touringcar naar Parijs. Uw chauffeur is
tevens reisleider en heeft veel ervaring met de stad Parijs. In de
middag staat de aankomst gepland in het Ibis Paris Tour Eiffel
Cambronne hotel, gelegen in het 15e arrondissement, in het hart van
Parijs en op slechts een paar minuten van de Eiffeltoren. Aansluitend
bent u de gehele dag vrij om uw eigen plan te trekken. Uw hotel ligt
immers direct aan een metrostation. U kunt ook deelnemen aan een
kennismakingstour per touringcar waar u nog wat vrije tijd heeft
rondom het Opera gebouw en Place Vendome, hier vindt u ook de
grote warenhuizen zoals Galeries La Fayette.’s Avonds heeft u de
mogelijkheid om een boottocht over de Seine te maken (exclusief
reissom, ca. € 14,-) Uw chauffeur zal u hierover verder informeren.

Dag 2 - Zondag 3 maart

U kunt vandaag geheel uw eigen plan trekken of deelnemen aan ons
busprogramma, waarbij u vrije tijd heeft bij Trocadero (ca. 45 minuten,
panorama-uitzicht Eifeltoren en stad), Champs Elysees (ca. 2,5 uur
vrije tijd), Quartier Latin/Centre Pompidou/Notre Dame/wijk Le Marais
(ca. 5 uur vrije tijd). Vanuit Quartier Latin wandelt u snel naar de Notre
Dame, Centre Pompidou en de chique en gezellige wijk Le Marais.
Zowel in Quartier Latin als in de wijk Le Marais vindt u tal van gezellige
restaurantjes waar u heerlijk kunt dineren. Aansluitend een lichttour
(inclusief reissom) langs vele bezienswaardigheden. Een ware
belevenis!

Dag 3 - Maandag 4 maart

Geniet van uw ontbijt! Vervolgens laden we de koffers in de touringcar
en heeft u nog tot 12.00 uur vrije tijd in de omgeving van het hotel.
Vervolgens vertrekken we per touringcar naar Montmartre waar u de
Sacre Coer en het schilderswijkje Place du Tertre bezoekt. Om 15.00
uur vertrekt de touringcar huiswaarts. Tijdens de terugreis pauzeren
we in België, hier kunt u eventueel een hapje eten.

Hotelinformatie

Ibis Paris Tour Eiffel Cambronne

Het ibis Paris Tour Eiffel Cambronne hotel ligt in het 15e
arrondissement, in het hart van Parijs en op slechts een paar minuten
van de Eiffeltoren. De ideale uitvalsbasis voor een verblijf in de
hoofdstad. Metrostation Cambronne (lijn 6) ligt dicht bij het hotel. De
metro brengt u rechtstreeks naar de Champs-Elysées, Bateaux

Optionele excursies
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Mouches, station Montparnasse, Quai Branly, het Louvre en nog veel
meer. Geniet van de jeugdige, dynamische en levendige sfeer van
Cambronne!

Hotel verzorging: Logies/ontbijt
Eenpersoonskamertoeslag: € 85,-

Hotel website: https://www.accorhotels.com/nl/hotel-1400-ibi...
Hotel adres: Ibis Paris Tour Eiffel, Rue Cambronne, Parijs, Frankrijk
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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