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Oud & Nieuw in Parijs
Bonne année! Vier oudejaarsavond samen in
de “lichtstad”!

Oudejaarsavond viert u dit jaar samen met De Limburger Reizen in
een van de mooiste steden ter wereld, Parijs. Wens elkaar een bonne
année in Parijs! op de beroemde Champs Elysees met een heerlijk
flesje champagne, bijzonderder kan bijna niet!, Parijs is rondom oud
op nieuw nog volledig omgetoverd in kerstsferen. De fraaie avenues
en boulevards, de prachtige gebouwen, elegante winkels en talrijke
musea laten de stad stralen. U maakt een rondrit door Parijs en ziet
alle bekende bezienswaardigheden, zoals Place de la Concorde, de
Notre-Dame, het Louvre, de Opera, de Madeleine, de Champs-Élysées
en natuurlijk de Eiffeltoren. Er is voldoende tijd om de kerstmarkten,
warenhuizen en bekendste bezienswaardigheden van Parijs te
bezoeken. Tevens bezichtigt u kasteel Vaux-Le-Vicomte met
prachtige Franse tuinen. Op de derde dag, oudejaarsdag maakt u een
boottocht over de Seine. Op deze speciale avond dineert u
gezamenlijk in een lokale franse brasserie in de buurt van de Oude
Opera met heerlijke gerechten en natuurlijk champagne. Om
middernacht is er vuurwerk op de Champs-Élysées of bij de
Eiffeltoren. Parijs heeft u alles te bieden, vooral rondom de

4 dagen vanaf
€ 599,- p.p.

Inclusief
Vervoer per luxe touringcar

Gratis koffie/thee & water aan boord

Verblijf 3 nachten o.b.v. logies en
ontbijt in 4* Mercure Saint Ouen

Diner in hotel op de eerste dag

Stadsrondrit o.l.v. lokale gids

Boottocht over de Seine van ca. 1 uur

Speciaal Oudejaarsavond 4
gangendiner in Restaurant les Noces
de Jeannette inclusief aperitief, rode
wijn, champagne om middernacht,
koffie en water
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feestdagen, geniet van een heerlijke “vin chaud”, flaneer door de
prachtig versierde boulevards en bekijk de mooie winkel-etalages
volledig in kerstsferen. Kortom, een romantische beleving! Bon
Voyage!

Dag 1 - Limburg - Parijs

Vanuit Limburg reist u per luxe touringcar naar de ‘Lichtstad’ Parijs
waar u in de namiddag bij uw hotel zult aankomen. Nadat u bent
ingecheckt kunt u samen met uw reisleiding een wandeling maken
naar Montmartre, waar ook nog de kerstmarkt is op Place des
Abbesses vlakbij de Sacre-Coeur. Vanuit ons hotel kunt u eenvoudig
per metro door de hele stad reizen. Vanavond dineren we samen in
ons hotel.

Dag 2 - Vaux le Vicomte

Na het ontbijt maakt u een kennismakingstour door de stad onder
leiding van een lokale gids, met onder andere de Madeleine, de
Opéra, Place Vendôme, de Tuilerieën, Place de la Concorde, Seine,
Dôme des Invalides, het Louvre en de Avenue des Champs-Élysées. In
de middag rijdt u naar het Kasteel van Vaux le Vicomte net buiten de
stad. Het slot is helemaal versierd in kerstsferen. De vele versieringen
en lichtjes zijn overweldigend. De prachtige, door Le Nôtre
ontworpen, Franse tuin, ideaal om te kuieren en die zich uitstrekt voor
de gracht van het kasteel, biedt het oog voor liefhebbers van parken
en tuinen. Een wonderlijke opeenvolging uitzichten en taferelen die
gestileerde perken, waterpartijen, grotten, watervallen en elegante
standbeelden afwisselen. ’s Avonds is het een goed idee om in een
leuke brasserie in Parijs te gaan uiteten. De reisleider kan u goede tips
geven

Dag 3 - Boottocht & Oudjaarsavond

In de ochtend staat er een boottocht ‘Croisières découverte’ over de
Seine voor u gepland. Deze boottocht duurt ongeveer een uur. ‘s
Middags heeft u tijd om u klaar te maken voor de avond of om op
eigen gelegenheid de stad te verkennen. Op deze speciale avond
dineert u gezamenlijk in een lokale franse brasserie in de buurt van de
Oude Opera met heerlijke gerechten en natuurlijk Champagne. Om
middernacht is er vuurwerk op de Champs-Élysées of bij de Eifeltoren.
Een feest wat u meegemaakt moet hebben. U kunt met de bus of de
metro terug naar het hotel.

Dag 4 - Nieuwjaarsdag

Omdat het laat geworden kan zijn, kunt u vanochtend lekker
uitslapen. Doe op uw gemak ontbijten en neem eventueel nog de

Alle transfers

Toeristenbelasting

Deskundige chauffeur/reisleider

Exclusief
Niet genoemde maaltijden

Eventuele verzekeringen

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Verplichte SGR bijdrage € 5,- per
persoon

Overige info
Programma onder voorbehoud van
wijzigingen
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metro naar het centrum van de stad. Omstreeks 15.00u verlaten we
Parijs en rijden we terug naar onze opstapplaatsen in Limburg.

Hotel informatie

Mercure Paris Saint-Ouen****

Mercure Paris Saint-Ouen ligt op 4 minuten wandelen van de
metrohalte Garibaldi, waarvandaan u rechtstreeks naar de Champs –
Elysées in Parijs reist. Het hotel ligt op 2 km van Montmartre en de
Moulin Rouge. De vlooienmarkt van Saint-Ouen ligt op 15 minuten
wandelen van het Mercure Paris Saint-Ouen. Het hotel beschikt over
kamers met airconditioning en geluidsisolatie en u kunt
gebruikmaken van gratis WiFi. Er is een lift en fitnessruimte
aanwezig. Het restaurant van het hotel, La Fabrique à Saveurs, bevindt
zich op de begane grond en beschikt over een terras. Er worden
maaltijden geserveerd die zijn bereid met lokale producten. Elke
ochtend wordt een ontbijtbuffet verzorgd.

Hotel verzorging: Logies en ontbijt
Eenpersoonskamertoeslag: € 149,-

Hotel website: https://all.accor.com/hotel/A780/index.nl.sht...
Hotel adres: 115 Av. Gabriel Péri, 93400 Saint-Ouen, Frankrijk
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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