
Opstapplaats: Zuidstation Brussel (definitief ver-
trekuur bij uw reisdocumenten)

5 dagen / 4 nachten
kamer & ontbijt

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

26 mei 18 € 554

08 september 18 € 554

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 160

Transfer Zuidstation 
(per traject)

€ 35

Dag 1 • Brussel - Marseille
We vertrekken met de TGV naar Marseille. Afhankelijk van 
ons aankomstuur, maken we kort kennis met deze authen-
tieke havenstad aan de Middellandse Zee.

Dag 2 • Marseille
We bezoeken de Vieux Port, het kloppende hart van 
Marseille met vele restaurantjes waar o.a. de beroemde 
“bouillabaisse” op het menu staat. Daarna bezoeken we 
de basiliek Notre Dame de la Garde, de beschermheilige 
van de stad. ‘s Namiddags wandelen we langs het 17e 
eeuwse stadhuis naar Le Panier, de oudste wijk van de 
stad tot het Hospice de la Vieille Charité. Ook de Cathédra-
le de la Major en een facultatief bezoek aan het MuCEM 
(± € 8 pp), het museum van de Europese en mediterrane 
beschavingen, staan op het programma.

Dag 3 • Marseille
We maken kennis met Le Palais Longchamps, een mo-
numentaal waterkasteel. Daarna wandelen we langs de 
vroegere dierentuin naar “La Canebière”, de beroemdste 
straat van de stad. ‘s Namiddags staan de Corniche J.F. 
Kennedy met het monument voor de gerepatrieerden uit 

Noord-Afrika en de schilderachtige vissershaven ‘Vallon 
des Auffes’ op het programma. We eindigen in het 2e 
arrondissement met verschillende trendy gebouwen. Les 
Terrasses du Port met prachtig zicht op de haven, is de 
ideale afsluiter van de dag.

Dag 4 • Marseille
We maken een facultatieve boottocht (± € 25 pp) vanuit 
Vieux Port tot Les Calanques. Tijdens deze drie uur duren-
de tocht vernemen we alles over de geologie, de ecologie 
en enkele anekdotes van de “calanques de Marseille”. Na-
dien hebben we tijd om eventueel een bezoek te brengen 
aan een van de vele musea of stranden.

Dag 5 • Marseille - Brussel
We genieten nog wat van de zuiderse gezelligheid. Win-
kelfanaten kunnen zich uitleven in het erg breed aanbod 
van winkels. We kunnen ons ook laten verleiden tot een 
heerlijke ‘pastis’ op een van de terrasjes. Vervolgens gaan 
we naar de Gare St Charles waar we de TGV nemen rich-
ting Brussel.

HOTEL KYRIAD PARADIS
Ligging: gelegen in het centrum van Marseille, op 
10 minuten lopen van de oude haven, metrostation 
op ongeveer 2 minuten van het hotel, tal van 
restaurants op loopafstand
Uitrusting: design hotel met receptie, lift, lounge, 
gratis wifi
Kamers: moderne kamers met badkamer met 
douche, haardroger en toilet, tv, telefoon
Maaltijden: ontbijtbuffet

SERVICE
 � TGV Marseille heen en terug
 � Alle verplaatsingen met het openbaar vervoer 
en te voet
 � Kamer met ontbijtbuffet
 � Gebruik van draadloze headset
 � Begeleiding door een Nederlandstalige gids 
vanuit België

PRAKTISCHE INFORMATIE
 � Reisdocumenten: geldige identiteitskaart
 � Reizigers van niet-Belgische nationaliteit dienen 
bevoegde instanties te contacteren
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Marseille is een van de oudste steden van Frankrijk. Een schat aan historische gebouwen, levendige wijken en de oude haven is daarvan 
getuige. Het echte Marseille is een smeltkroes van volkeren en de thuishaven voor kunstenaars. Het hele jaar door kunt u genieten van 
interessante culturele activiteiten.

Marseille FRANKRIJK   


