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

3 dagen Kerstshoppen in Lille
Vier "Noël" in Lille

De meest Vlaamse stad van Frankrijk, en historische bruisende
studentenstad Lille is een fantastische bestemming om de
weekenden voor kerst oftewel “Noël” te bezoeken. Op Place Rihour
vindt traditioneel de sfeervolle kerstmarkt van Lille plaats. Daar staan
veel kraampjes met decoraties voor de feestdagen, lekkernijen,
cadeautjes en ambachtelijke producten. De prachtige gevels rondom
het plein zorgen voor een uniek decor in de December-maand. De
stad wordt versierd met schitterende lichtjes en prachtige decoraties
waardoor alles op een sprookje lijkt. Lille staat na Parijs bekend als de
grootste en beste stad om te winkelen van Frankrijk. Vieux Lille met
zijn gezellige kleine oude steegjes en aparte winkeltjes
of het hypermoderne winkelcentrum Euralille, er is volop keuze! En op
culinair vlak is het hier genieten met veel typische restaurants,
brasseries en cafeetjes. Gezelligheid gegarandeerd in Lille!

Dag 1 - Heenreis naar Lille en vrije tijd in het
centrum

Vanuit de verschillende opstapplaatsen in Limburg rijden we naar

3 dagen vanaf
€ 295,- p.p.

Inclusief
Vervoer per luxe touringcar

Gratis koffie/thee & water aan boord

Verblijf 2 nachten o.b.v. logies en
ontbijt in 4* Novotel Lille Centre Gare

Welkomstdrankje

Stadsrondrit o.l.v. gids

Toeristenbelasting

Deskundige chauffeur/reisleider

Exclusief
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Lille. Na aankomst heeft u vrije tijd om te lunchen in één van de
brasseries of al een bezoek te brengen aan de kerstmarkt op Place de
Rihour. Hier worden met de hand gemaakte geschenken
aangeboden door verkopers en ambachtslieden van allerlei
nationaliteiten. U kunt ook proeven van streekspecialiteiten zoals
waterzooi, verschillende stoofgerechten en de oude wijk Vieux
Lille.Een echte eyecatcher op de kerstmarkt is het verlichte reuzenrad
op de Grote Markt. Dit rad is maar liefst 50 meter hoog waardoor je
kan genieten van een spectaculair uitzicht over de hele stad! Aan het
einde van de middag kamen we aan bij het hotel en onder het genot
van een welkomstdrankje checkt u in. Ons hotel is gelegen nabij het
moderne Euralille, op loopafstand van het historische centrum. De
avond heeft u volledig ter vrije beschikking.

Dag 2 - Stadstour o.l.v. gids en vrije middag 

Na het ontbijt maken we onder leiding van onze gids een uitgebreide
stadstour langs de vele bezienswaardigheden zoals Place du Général
de Gaulle, Palais Rihour en de Notre Dame de la Treille. De stad Lille
lijkt in de weken voor kerst te veranderen in een gezellig dorpje waar
u naar hartenlust kunt genieten van een bijzonder gezellige
kerstsfeer. De hele middag is ter vrije beschikking. Lekker wandelen
door de leuke straatjes en dineer ’s avonds in een gezellige Franse
bistro waar u nog lang kunt natafelen. Lille staat bekend vanwege de
vele speciaalbieren die er worden geschonken, maar een glaasje wijn
hoeft ook niet te ontbreken! Bon appétit!

 

Dag 3 - Vrije tijd en thuisreis

De dag begint met een rustig ontbijt, want vandaag heeft u weer tijd
om de kerstmarkt en de bezienswaardigheden van de stad Lille te
bezoeken. Bezichtig de mooi in kerstsfeer versierde Place du Théâtre
of neem een verwarmd terrasje om te genieten van een van typische
Vlaamse specialiteiten. De stad staat ook bekend om zijn prachtige
musea, zoals het Palais des Beaux-Arts, welke u op eigen gelegenheid
kunt bezoeken. In de loop van de middag vertrekken we weer vanuit
Lille naar Limburg waar u in de loop van de avond zult arriveren.

Hotelinformatie

Novotel Lille Centre Gares

Tijdens deze reis verblijven we in het hart van Lille. Het 4-sterrenhotel
Novotel Lille Centre Gares ligt op slechts 300 meter van het station
Lille Flandres. Het Grand Palais ligt op 650 meter en op slechts 5
minuten lopen van het centrum van Lille. De ruime kamers zijn

Niet genoemde maaltijden

Eventuele verzekeringen

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Verplichte SGR bijdrage € 5,- per
persoon

Overige info
Programma onder voorbehoud van
wijzigingen

Voor ons volledige en actuele aanbod verwijzen wij u graag naar onze website: spauwen.nl

Versie: 26 February 2023 - Copyright © Het Zuiden & Jacobs Reizen by Spauwen Travel Pagina 2

https://www.spauwen.nl/?post_type=reizen&p=5050


Hulp of advies nodig?

085 067 00 15

Met vertrouwen op reis!

voorzien van alle moderne gemakken. Het heerlijke ontbijt wordt
geserveerd in het eigen restaurant.

Hotel verzorging: Logies en ontbijt
Eenpersoonskamertoeslag: € 86,-

Hotel website: https://all.accor.com/hotel/3165/index.nl.sht...
Hotel adres: 49 Rue de Tournai, 59800 Rijsel, Frankrijk
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Voor ons volledige en actuele aanbod verwijzen wij u graag naar onze website: spauwen.nl

Versie: 26 February 2023 - Copyright © Het Zuiden & Jacobs Reizen by Spauwen Travel Pagina 3

https://www.spauwen.nl/?post_type=reizen&p=5050
https://all.accor.com/hotel/3165/index.nl.shtml?utm_term=mar&gclid=EAIaIQobChMI0LLqmrmD8wIVxJrVCh2J9wUeEAAYASAAEgI0lPD_BwE&utm_campaign=ppc-nov-mar-goo-nl-nl-fr-bmm-sear-bp&utm_medium=cpc&utm_content=nl-nl-FR-V2301&utm_source=google
https://www.tripadvisor.nl/Hotel_Review-g187178-d232406-Reviews-Novotel_Lille_Centre_Gares-Lille_Nord_Hauts_de_France.html
http://www.tcpdf.org

