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PARIS NOUVEAU!

Het Novotel Paris Rueil Malmaison ligt in Rueil 2000, niet 
ver van de oevers 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.

NOVOTEL RUEIL MALMAISON ***  

2 dagen  – kamer & ontbijt 

 Vertrekdata Prijs 1ste 
persoon

12/11 – 26/11 – 03/12 – 10/12 – 17/12 – 27/12 – 29/12/’22 – 
02/01 – 07/01/’23

€ 169,90

11/02 – 18/02 – 25/02 – 04/03 – 11/03 – 18/03 – 25/03 – 
15/04 – 27/05 – 24/06 – 15/07 – 12/08 – 02/09 – 16/09 – 
07/10 – 21/10 – 11/11 – 25/11 – 02/12 – 09/12 – 16/12 – 25/12 – 
27/12 – 29/12/’23 – 01/01/’24

€ 184,40

Korting single - € 33,30/ - € 36,50 (‘23)

PARIS NOUVEAU € 54  p.p. 
(Vanaf 2023 € 58 p.p.)

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

PROGRAMMA
Dag 1 Vertrek om 6.30u vanuit onze centrale vertrekhal richting 

Parijs, facultatief ontbijt onderweg. In de voormiddag bezoek 
aan de bekende begraafplaats Père Lachaise, de laatste rust-
plaats van heel wat beroemdheden als Gilbert Bécaud, Edith 
Piaf, enz. Daarna brengt de autocar ons tot in de omgeving 
van Place de L’Opera. Vrij middagmaal. In de namiddag moge-
lijkheid om vrij te wandelen, shoppen of meegaan op wande-
ling (oa Place Vendome, Jardin des Tuileries, Place de la Con-
corde, La Madeleine, enz)met onze gids. Om 17u rondvaart 
van een uur op de Seine langs de vele historische gebouwen 
zoals de beroemde kathedraal. Daarna naar La Défense voor 
avondmaal en overnachting in ons hotel.

Dag 2 Via de brede Champs Elysées starten we een stadsrondrit 
(met nog een aantal fotostops). We eindigen onze rondrit 
aan Place de L’Opera, vrij middagmaal en dan staat het 
bezoek aan de Opera Garnier gepland. Na een vrij mid-
dagmaal en dit verbluffend mooi bezoek rijden we nog 
door naar het gezellige Montmartre waar een foto aan de 
prachtige Sacré Coeur niet kan ontbreken. Om 16u ver-
laten we de lichtjesstad en keren we terug naar Menen, 
avondstop langs de autosnelweg.

In de prijs is inbegrepen:
• Vervoer per luxe viersterrenautocar voorzien van on board entertainment 

systeem, bar, toilet, dvd & airco
• 1x Overnachting in een driesterrenhotel aan de rand van de stad, op basis 

van tweepersoonskamer met bad of douche en toilet.
• 1x Ontbijtbuffet

SAINT-VALENTIN À PARIS
DE STAD VAN DE LIEFDE

• Vervoer per luxe viersterrencar voorzien van bar, toilet, dvd on board 
entertainment & airco

• Overnachting in een tweepersoonskamer in Novotel Rueil Malmaison ***
• Ontbijtbuffet 
• Bezoek aan Opera Garnier
• Een romantische boottocht op de Seine
• Een tête-à-tête in Chez Lulu met een sprankelend  

aperitief & driegangenmenu

• Exclusief dranken
• Een Rozen Teddybeer
• Een liefdesslot om jullie liefde te vereeuwigen op de ‘pont d’amour’ in 

Parijs
• Een doosje Chocoladehartjes van Leonidas
• Een flesje Rosé Spumante met 2 glaasjes om de liefde te vieren
• Rozenblaadjes & valentijnskaarsjes  

Prijs per koppel
€ 398,00

ZATERDAG 11/02/2023
MAANDAG 13/02/2023
ZATERDAG 18/02/2023
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