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De betere hotels

Reisbegeleiding bij alle vliegreizen

Eigen luxe touringcars

Parijs | 3 dagen
Paris: c'est magnifique! Met hotel dicht bij
de Eiffeltoren!
Na veler verzoek terug van weggeweest. 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/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.
Parijs heeft u alles te bieden. Hoe vaak u deze stad ook al heeft
bezocht, er is altijd weer iets anders te doen. Bon Voyage!

Met vertrouwen op reis!

Opstappen in Limburg

Veel inclusief

3 dagen vanaf

€ 465,- p.p.

Vertrekdata
28 april 2023

€465

21 juli 2023

€465

Dag 1 - Heenreis en vrije tijd
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Vanochtend reist u vanaf uw opstapplaats in Limburg, relaxed per

Met vertrouwen op reis!

Inclusief

comfortabele touringcar naar Parijs. Uw chauffeur is tevens reisleider

Vervoer per comfortabele touringcar

en heeft veel ervaring met de stad Parijs. In de middag staat de
aankomst gepland in het hotel dicht bij de Eiffeltoren. Aansluitend

Verblijf 2 nachten in hotel Mercure

bent u de gehele middag vrij om uw eigen plan te trekken. Uw hotel,
het Mercure Paris Centre Tour Eiffel ligt op slechts 2 minuten
wandelen van de Eiffeltoren, in de buurt van Trocadero en de Seine.
Diner op eigen gelegenheid.

Paris Centre Tour Eiffel op basis van
logies/ontbijt
2 uur durende stadsrondrit met de
touringcar
Boottocht over de Seine
Toeristenbelasting
Begeleiding door deskundige

Dag 2 - Stadstour - boottocht over de Seine óf
vrije tijd
Bonjour! Na het ontbijtbuffet kunt deelnemen aan ons bus
programma. We maken een 2 uur durende stadsrondrit door Parijs,
waar u de belangrijkste hoogtepunten van Parijs gaat zien. De kerk
Sacré – Coeur bij Montmatre, de Arc de Triomphe en de moderne La
Grand Arche bij La Défense, de glaspyramide bij het Louvre en de
kathedraal Notre-Dame. De vele andere bekende en minder bekende
bezienswaardigheden zullen u fascineren. Daarna heeft u de
mogelijkheid om te lunchen.

chauffeur/reisleider

Exclusief
Eventuele verzekeringen
Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking
Verplichte SGR bijdrage € 5,- per
persoon

We ontdekken ’s middags de stad vanaf het water. Tijdens een
boottocht op de Seine ca. 1 uur schitteren de talrijke
bezienswaardigheden vanuit een nieuw perspectief.
Liever op eigen houtje Parijs en omgeving verkennen? Ook dat kan,
bijv. eenvoudig per RER naar het Paleis van Versailles! U kunt zelf aan
uw chauffeur/reisleider aangeven waar of wanneer u (gedeeltelijk)
wenst deel te nemen aan het programma.

Dag 3 - Vrije tijd + terugreis
Goedemorgen Parijs! Na het ontbijtbuffet heeft u nog een paar
uurtjes vrije tijd voordat we de terugreis aanvaarden. Vertrek om ca.
15.30 uur met een stop onderweg terug naar uw afstapplaats in
Limburg. Au revoir Paris!

Hotelinformatie
Mercure Paris Centre Tour Eiffel ****
Dit Parijse hotel ligt op slechts 2 minuten wandelen van de Eiffeltoren,
in de buurt van Trocadero en de Seine. Het hotel beschikt over een
fitnesscentrum en een bar, en ligt op slechts 4,5 km van het stadion
Parc des Princes. De kamers van Mercure Paris Centre Tour Eiffel zijn

Overige info
Programma onder voorbehoud van
wijzigingen
Minimum aantal deelnemers: 25
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Met vertrouwen op reis!

voorzien van airconditioning, satelliet-tv en een eigen badkamer. U
heeft elke dag ontbijt. Mercure Paris Centre Tour Eiffel ligt op 2
minuten wandelen van het metrostation Bir Hakeim. De ChampsElysées, de Arc de Triomphe en het Musée du Quai Branly vindt u ook
vlakbij.

Hotel verzorging: Logies met ontbijt
Eenpersoonskamertoeslag: € 159,Hotel website: https://all.accor.com/hotel/2175/index.nl.sht...
Hotel adres: Hôtel Mercure Paris Centre Tour Eiffel, Rue Jean Rey,
Parijs, Frankrijk
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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Ontdek, Selecteer, Boek & Geniet
In een paar stappen geheel ontzorgd op vakantie!
www.zuidenjacobsreizen.com. Altijd de meest uitgebreide
reisomschrijvingen & actuele reisinformatie beschikbaar.

Ook op t
ablet
en smart
phone!

Zoek,
ontdek
& boek!

Per reis is een flyer
ter download, EN op
aanvraag per post
beschikbaar!

Liever persoonlijk
contact?
Bezoek ons reisbureau!
Onder het genot van een
kopje koffie kunt u met onze
ervaren reisadviseurs al uw
reiswensen bespreken!
De Valkenberg 3
Valkenburg a/d Geul
Ma-Vrij: 09.00-17.30 uur
Zat: 10.00-14.00 uur

De flyers liever per
post ontvangen?
Selecteer hier van welke
reizen u een flyer wil
ontvangen, wij sturen hem
u graag toe per e-mail of
per post!

Bel met onze reisadviseurs
085-067 00 15

Stuur ons een e-mail
info@zuidenjacobsreizen.com

VOOR ONS VOLLEDIGE EN ACTUELE AANBOD VERWIJZEN WIJ U GRAAG NAAR ONZE WEBSITE: ZUIDENJACOBSREIZEN.COM

