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Frankrijk
2 DAGEN

PROGRAMMA
DAG  1 Afreis om 06.30 u. vanuit onze centrale vertrekhal richting Parijs. In 

Parijs rijden we via Concorde en bezoeken we de omgeving van de 
Madeleine-kerk, Via Village Royal komen we uit aan Palais de L’e-
lysée, de plaats waar de woning van de Franse president gelegen 
is. Vrije lunch en in de namiddag zetten we onze rondrit verder en 
bezoeken we Opéra Garnier. Nadien geniet u nog van uw vrije tijd in 
het bekende winkelcentrum Lafayette. Diner & Overnachting voor-
zien in ons hotel. 

DAG  2 Na het ontbijt volgt een gevarieerde stadsrondrit en rondvaart op de 
Seine, zo kan u de historische gebouwen bekijken van op het water. 
Voor wie het wil, is een lunch in groep voorzien (facultatief). In de 
namiddag volgt dan het laatste stuk van deze citytrip. De bekende 
begraafplaats Père Lachaise, daar kunt u een aantal beroemdheden 
een laatste groet brengen. Om 16.30 u. verlaten we Parijs en reizen 
af naar België. Onderweg stoppen we nog in Noord-Frankrijk voor 
een facultatief avondmaal langs de autosnelweg. De aankomst in 
België is voorzien in de avond.

Ons hotel:   

Novotel Rueil Malmaison *** 
Het Novotel Paris Rueil Malmaison ligt in Rueil 2000, niet ver van de oe-
vers van de Seine en op slechts 50 meter van het RER-station, waar u de 
trein kunt nemen naar de Champs-Elysées en de zakenwijk La Défense. 
De ruime kamers zijn modern ingericht en zijn voorzien van airco, tv, gratis 
WiFi, minibar & badkamer met toilet, bad en haardroger. Er wordt dagelijks 
een ontbijtbuffet verzorgd en in het Novotel Café kunt u terecht voor een 
drankje.

Prijs 1ste persoon - 2 dagen –  Kamer & ontbijt

 Vertrekdata Prijs 1ste persoon

05/12 – 12/12 – 19/12 – 26/12/2020 & 02/01/2021 € 154,40

06/02 – 13/02 – 20/02 – 27/02 – 06/03 – 13/03 – 20/03 – 
27/03/2021 € 159,90

24/04 – 15/05 – 12/06 – 24/07 – 14/08 – 04/09/2021 € 169,90

09/10 – 13/11 – 27/11 – 04/12 – 11/12 – 18/12 – 20/12 – 27/12 – 
29/12/2021 & 08/01/2022 € 159,90

KORTINGEN
Single ................................................................................................................................... - € 33,30

PARIS NOUVEAU!
Tweetalig begeleide reis

Je kent Parijs al? Maar misschien zijn er nog een paar gezellige hoekjes om te 
ontdekken! De voorlopers van de grote winkels met prachtige etalages of een 
stukje van de Gouden driehoek? Heb je al de vele marmersoorten ontdekt in 
Opera Garnier? De kantoorstad van Parijs zal je ongetwijfeld ook boeien en in 
Père Lachaise is er veel te horen over vervlogen tijden van grote namen.

PARIS NOUVEAU  € 48,00 p.p.

Vanaf 06/02/2021     € 52,50 p.p.

Bezoek aan Opéra Garnier, boottocht op de Seine, 
bezoek aan Père Lachaise & driegangendiner in het hotel

♥♥
VALENTIJN

06/02 &
13/02/2021

€ 1,00
 

VOOR DE

2DE PERSOON

In deze prijzen zijn inbegrepen:
• Vervoer per luxeviersterrenautocar, voorzien van on board entertain-

ment, bar, toilet, dvd en airco
• 1x overnachting in een driesterrenhotel aan de rand van de stad, op 

basis van tweepersoonskamer met bad of douche en toilet.
• 1x ontbijtbuffet
• Lokale taks 

Frankrijk
2 DAGEN

PROGRAMMA
DAG 1 Afreis om 06.30 u. vanuit onze centrale vertrekplaats te Menen. Via 

de autosnelweg naar Reims. Er is een halte (koffiepauze) voorzien 
in Laon, schitterend gelegen op een heuvelrug, meer dan 100 m 
hoog uitstekend boven de omringende vlakte. In de voormiddag 
bezoeken we een champagnekelder incl. degustatie. Facultatief 
middagmaal. Bezoek aan de kathedraal, één der oudste gotische 
kathedralen in Frankrijk. Op de hoeken van de torens ziet u ossen 
staan die herinneren aan een legende: een miraculeuze os kwam 
zijn ongelukkige soortgenoten helpen die het materiaal bergop 
moesten sjouwen voor de bouw van de kerk. Verder naar Reims, 
stadsrondrit en installatie in het hotel, facultatief middagmaal. In de 
namiddag geleide rondwandeling en vrije tijd om te winkelen.

DAG 2 Na het ontbijt rijden we langs de “Route du Champagne” richting 
Epernay - Cumières. In Cumières wordt daarna een champagne-
kelder bezocht met degustatie en mogelijkheid tot aankoop. Fa-
cultatief middagmaal in een goed restaurant in Epernay. Nadien 
bezoeken we een gekende kelder te Epernay met degustatie en 
mogelijkheid tot aankoop. Aankomst te Menen omstreeks 20.30 u.

Ons hotel:   

Mercure Reims Parc des Expositions ***
Het Hotel Mercure Reims Parc des Expositions is gelegen op slechts 4 km 
van het stadscentrum van Reims, dicht bij het expocenter en een UNESCO 
werelderfgoedlocatie: de oude champagnekelders van Colline St Nicaise. 
Geniet in de gezellige bar de hele dag van muziek met een kop koffie of 
een glas champagne, of neem een rustgevende pauze in de tuin van het 
hotel. In het Restaurant Les Vignobles van het hotel kan u terecht voor 
traditionele en regionale Franse gerechten, en een dagelijks ontbijtbuffet. 
De kamers zijn uitgerust met wifi, bureau, satelliet-TV, Airconditioning en 
badkamer met toilet, haardroger en douche/bad.

Prijs 1ste persoon - 2 dagen –  Kamer & ontbijt

 Vertrekdata Prijs  
1ste persoon

05/12 – 12/12 – 19/12 – 26/12/2020 € 188,80

13/02 – 20/02 – 06/03 – 20/03 – 27/03/2021 € 189,90

17/04 – 22/05/2021 € 208,80

03/07 – 14/08 – 28/08 – 18/09 – 02/10/2021 € 218,80

06/11 – 12/11 – 18/12 – 27/12/2021 € 189,90

KORTINGEN & SUPPLEMENTEN
Single ...................................................................................................................................- € 44,00
Diner ................................................................................................................................ € 29,00 p.p.

CHAMPAGNE
Tweetalig begeleide reis

In deze prijzen zijn inbegrepen:
• Vervoer per luxeviersterrenautocar, voorzien van on board entertainment, bar, toilet, dvd en airco
• 1x overnachting in een driesterrenhotel aan de rand van de stad, op basis van tweeper-

soonskamer met bad of douche en toilet.
• 1x ontbijtbuffet

CHAMPAGNEPAKKET  € 39,50 p.p.

Stadswandeling & bezoek aan de kathedraal van Reims 
onder leiding van onze gids. 

Bezoek aan 3 grote & kleine champagnekelders,  
incl. verschillende champagnedegustaties. 

€ 1 ,00
 VOOR DE2 DE PERSOON


