
HOTEL THE ORIGINALS CITY RUEIL CENTRE***
Ligging: gelegen in het centrum van Rueil-Malmaison, waar ooit Napoleon 
woonde, op wandelafstand van de RER op 4 haltes afstand van de Champs-
Elysées, vlakbij restaurants en winkeltjes
Uitrusting: charmant hotel met receptie, lift, cocktailbar, gratis wifi, 
comfortabel ingerichte kamers, badkamer met douche, toilet, haardroger, 
airco, telefoon, tv, bureau
Maaltijden: uitgebreid ontbijtbuffet, ’s avonds feestmaaltijd met show in 
Paradis Latin

INBEGREPEN
• ****PRINCESS CLASS AUTOCAR
• Kamer met ontbijtbuffet
• Gebruik van draadloze headset
• Begeleiding door een Nederlandstalige gids vanuit België

EEN ROMANTISCHE VALENTIJN
IN PARIJS

2 dagen / 1 nacht
kamer & ontbijt

Vertrekdatum Prijs per persoon
(op basis van 2-pers.-kamer)

11 februari 23 € 150

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 30

Verrassingsmenu € 95

Paradis Latin (show + glaasje champagne) € 60

Bezoek kasteel van Malmaison € 6,50

Opstapplaats: A

Frankrijk

Dag 1 • België - Parijs
We rijden via de autosnelwegen naar Parijs en komen de stad binnen via de Champs-Elysées en de Place de la Concorde. Daarna genieten 
we van op de Seine van een romantische rondvaart (facultatief ± € 10 pp) waarbij we vele indrukwekkende gebouwen zien voorbijglijden. 
Zo krijgen we ook een zicht op de enorme herstelwerken aan de Notre Dame de Parijs op het île-de-la-Cité, en zien we ook het maîtressen-
eiland van de Franse presidenten. Hierna rijden we naar ons hotel en restaurant voor een fijne aperitief en een lekkere menu. Voor de 
liefhebbers wacht dan nog een prachtige show in de Paradis Latin (te reserveren bij inschrijving).

Dag 2 • Parijs - België
’s Morgens kan u kiezen om rustig uit te slapen of mee te wandelen naar het kasteel van Malmaison (te reserveren bij inschrijving). Hier 
hebben Bonaparte en Joséphine hun mooiste jaren doorgebracht. Napoleon liet het volledig restaureren in Empire-stijl. Zo bezoek je de 
imposante slaapkamer van de keizer, en ook verschillende zalen met voorwerpen die aan hem toebehoorden. Joséphine liet een rozentuin 
aanleggen en verwierf hierdoor de eretitel; de Rozenkeizerin. In de namiddag wandelen we door het romantische Montmartre, één van de 
bekendste wijken van Parijs, met vooral de Place du Tertre (met de schilders) en de kerk Sacré-Coeur,  één van de meest bekende silhouetten 
van de hoofdstad. Rond 16u00 verlaten we Parijs en keren we terug naar België.
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