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

3-daagse cultuurreis naar Parijs
Culturele hoogtepunten en spectaculaire
musea!

In het voorjaar van 2022 organiseert Het Zuiden & Jacobs Reizen weer
een interessante excursie naar Parijs. U logeert 2 nachten in Hotel
Mercure Paris Gare Montparnasse in de 20 Rue de la Gaîté op basis
van logies met ontbijt. En zoals gewoonlijk mag u weer bijzondere
programmaonderdelen van ons verwachten onder begeleiding van
Ria Freijser. Lees hieronder wat wij in dit eerste maart-weekend voor u
georganiseerd hebben.

 

 

Dag 1 - Vrijdag 4 maart 

Vertrek uit de door u gekozen opstapplaats en op comfortabele wijze
per luxe touringcar op weg naar de Franse hoofdstad. Na aankomst in
Parijs, inchecken in het hotel. Vervolgens kunt u om 15.00 uur een
bezoek brengen aan het Atelier des Lumières, 38 Rue Saint Maur (11e)

3 dagen vanaf
€ 345,- p.p.

Inclusief
Vervoer per luxe touringcar

Reisbegeleiding door Ria Freijser

Headsets (oortjes)

Bezoek aan diverse musea op
zondag

2 nachten o.b.v. logies en ontbijt in
Hotel Mercure Paris Gare
Montparnasse**** in Parijs

Rondrit per touringcar door Parijs

Citytax
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€16,- per persoon, Senioren (65+) €14,-. Waarvoor wij optioneel kaarten
kunnen reserveren. Graag aangeven bij reservering.

Vier jaar lang is gewerkt aan de transformatie van een voormalige
ijzersmelterij tot een centrum van Digitale kunst en werd geopend in
april 2018. Bij het samenstellen van dit programma was de
tentoonstellingsagenda van maart 2022 nog niet bekend. Zodra meer
bekend is, zullen wij u hier informeren.

Maar u kunt op eigen gelegenheid ook de bijzondere wijk
Montparnasse verkennen. Montparnasse en Saint Germain waren ooit
symbolisch voor de intelligentsia en de artistieke gemeenschap van
Parijs. Ofschoon die dagen voorgoed voorbij zijn kunt u er de sfeer van
vroeger nog goed proeven. Er zijn zovéél bezienswaardigheden op
Montparnasse en Saint Germain te bewonderen dat u tijd te kort zult
komen! Onderstaand volgt een kleine opsomming:

Het Cimetière Du Montparnasse waar vele beroemdheden
zijn begraven zoals in willekeurige volgorde de: Simone de
Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Guy de Maupassant, Charles
Baudelaire, Serge Gainsbourg, Michèle Morgan, Marguerite
Duras, André Citroën en Constantin Brancusi van wie ook
enkele beeldhouwwerken zijn te zien, waaronder de
beroemde KUS.
In het Musée Bourdelle en het Musée Zadkine kunt u de
permanente collectie bewonderen.
Fondation Cartier ontworpen door architect Jean Nouvel.
Tour Montparnasse: de bovenste verdieping (58e) bezit een
panoramisch restaurant en een terras met een schitterend
uitzicht over Parijs.
Observatoire De Paris.
Een wandeling door de Jardin du Luxembourg, het 24 ha
grote park.
In de Eglise Saint Germain-des- Prés rust de as van de
filosoof René Descartes.
De Saint Sulpice, een grandioos bouwwerk. Het mooiste van
de St. Sulpice is Delacroix’ decoratie van de Chapelle des St.
Anges waar hij een jaar aan werkte.

Er is dus voor elk wat wils in Montparnasse en Saint Germain.

Dag 2 - Zaterdag 5 maart

Na het ontbijt brengt de touringcar u naar het centrum van de stad.

Exclusief
Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Verplichte bijdrage SGR €5,- per
persoon

Reserveringskosten € 5,- per boeking

Eventuele verzekeringen

Entreekaart Atelier des Lumières €
16,- per persoon (aangeven bij
reservering!)

Overige info
Programma is onder voorbehoud van
wijzigingen

Bij bezoek aan de musea is het tonen
van de QR-code middels de
CoronaCheckApp of de papieren
versie via Coronacheck.nl/print
verplicht.
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In het afgelopen jaar zijn een aantal spectaculaire musea en
gebouwen na grondige restauratie geopend voor het publiek. Om
enkele voorbeelden te noemen:

Bourse de Commerce Pinault Collection is door architect Tadao
Ando verbouwd tot een spectaculair museum voor moderne kunst.

Warenhuis La Samaritaine, in Art Nouveau-stijl, is sinds 1870 een
begrip in Parijs. Nadat het 15 jaar geleden is gesloten voor een grote
renovatie, is het inmiddels geopend als een extreem luxe
winkelcomplex. Het is een absolute must om dit gebouw aan de Rue
de Rivoli uitgebreid te bezichtigen.

Musée National de la Marine aan de place de la Concorde was tot
1971 het pied à terre van de generale staf van de marine. Na een
grondige restauratie is dit Parijse erfgoed voor het eerst toegankelijk
voor het publiek. Hier kunt u kennis maken met de Franse Art de vivre
die de 18e eeuw ons heeft nagelaten. Een must see als u wilt
ontdekken waar de oorsprong ligt van de verfijnde Franse smaak en
stijlen.

Musée Carnavalet is na een renovatie van 5 jaar weer geopend voor
het publiek. De entrée is gratis maar moet wel gereserveerd worden.

Op een nader te bepalen tijdstip haalt de touringcar u weer op om
terug te gaan naar het hotel in Montparnasse. Uw reisbegeleiding
informeert u hierover.
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Dag 3 - Zondag 6 maart

Deze dag is de eerste zondag van de maand waarop alle
staatsmusea gratis toegankelijk zijn.

Bij het samenstellen van dit programma waren er nog vele
onduidelijkheden omtrent de noodzaak van reservering bij de
staatsmusea op deze eerste zondag van de maand.

Wij zullen al het mogelijke doen om u ruimschoots vóór aanvang van
de excursie een uitgebreide tentoonstellingsagenda te doen
toekomen als ook de spelregels voor de reserveringen.

Op een nader te bepalen tijdstip wordt u op verschillende locaties in
de stad opgehaald om vervolgens rond 16.30 uur huiswaarts te keren
richting Limburg

Hotelinformatie

Hotel Mercure Paris Gare Montparnasse ****

Het viersterrenhotel Mercure Paris Gare Montparnasse ligt op 5
minuten van TGV-station Montparnasse en heet u welkom aan de
beroemde Rue de la Gaîté. Ons hotel ligt in de levendige wijk
Montparnasse, ideaal voor spannende uitstapjes: cafés, theaters,
warenhuizen en avonden vol magie met het mythische cabaret
Bobino. Goed bereikbaar per metro, TGV, bus en RER, geniet van
historische plekken zoals de catacomben van Parijs, de Notre-Dame
en de bekende bezienswaardigheden zoals het Quartier Latin, de
Champs-Elysées, direct bereikbaar vanuit het hotel. De kamers zijn
voorzien van de gebruikelijke faciliteiten.
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Hotel verzorging: Logies ontbijt
Eenpersoonskamer (= 2 persoonskamer voor alleengebruik): € 120,-

Hotel website: https://www.accorhotels.com/fr/hotel-0905-hot...
Hotel adres: 20 Rue de la Gaité, Parijs, Frankrijk
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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