
-10%

2 dagen / 1 nacht
kamer & ontbijt

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

14 februari 19 € 115

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 25

Valentijnsmenu in 
Paradis Latin

€ 128

Opstapplaatsen: A

VALENTIJNS- 
DINER*

Foie gras, Champagnegelei & brioche dorée
-

Filet van zeebaars met venkel, 
gembersaus & champignons

OF
Eendenborst met veenbessen, 
honing & een groentenkrans

-
Dessert “Paradis Latin”

-
Champagne

-
½ fles Bordeaux-wijn pp

*menu onder voorbehoud van wijzigingen
**keuze hoofdgerecht doorgeven bij reservatie

Dag 1 • België - Parijs
We rijden via de autosnelwegen naar Parijs en rijden 
de stad binnen via La Défense, ook wel eens “Mini-
Manhattan” genoemd. Via de Champs-Elysées, de Place 
de la Concorde, het Elysée en de kerk La Madeleine 
gaan we naar de Opera. We genieten hier van wat vrije 
tijd.  Aansluitend maken we een facultatieve romantische 
boottocht (± € 10 pp) op de Seine langs het Ile-de-la-Cité 
met de Notre Dame de Paris, de Conciergerie, het Palais 
de Justice… enz. Daarna rijden we naar Malmaison 
voor installatie in het hotel. Deze avond genieten we 
van een valentijnsdiner in de Paradis Latin, een van de 
oudste cabarets van de stad. Nadien genieten we van een 
explosieve show met dans, zang, acrobatiek en magie. 
Simpelweg een romantische avond!
 
Dag 2 • Parijs - België 
Deze ochtend maken we een mooie stadsrondrit langs o.a. 
de Eiffeltoren, de Ecole Militaire, het Hôtel des Invalides, 
de Sorbonne en het Pantheon. Vervolgens rijden we naar 
het Montparnasse voor een facultatief bezoek aan de Tour 
de Montparnasse (± € 12 pp), de hoogste wolkenkrabber 
van Parijs. De namiddag besteden we aan de verkenning 

van het romantische Montmartre, een van de bekendste 
wijken van Parijs. De kerk Sacré Coeur zorgt er voor één 
van de meest bekende silhouetten van de hoofdstad. 
Daarnaast is Montmartre vooral beroemd vanwege de vele 
kunstenaars, en dan vooral schilders die hier hun werken 
tentoonstellen. Rond 16u00 verlaten we Parijs en keren 
terug naar België.

INTER HOTEL PARIS OUEST 
RUEIL-MALMAISON
Ligging: gelegen in het centrum van Reuil-Malmaison, 
historische plaats waar Napoleon woonde met zijn vrouw 
Josephine, op wandelafstand van de RER (waarmee u in 4 
haltes naar de Champs-Elysées  rijdt), vlakbij restaurants 
& winkeltjes
Uitrusting: charmant hotel met receptie, lift, cocktailbar, 
gratis wifi
Kamers: comfortabel ingericht, badkamer met bad of 
douche, haardroger en toilet, telefoon, tv en airco, bureau
Maaltijden: uitgebreid ontbijtbuffet

SERVICE
 � ****PRINCESS CLASS AUTOCAR
 � 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

 

 

Wat had u gedacht van een romantisch weekendje Parijs? Valentijnsdag is daarvoor het perfecte moment. Een romantische boottocht, hand 
in hand wandelen langs de Seine en de knusse straatjes van Montmartre ontdekken en daarenboven een romantische avond in de Paradis 
Latin. Valentijn vieren in Parijs moet u echt eens gedaan hebben!

Een romantische Valentijn in Parijs FRANKRIJK • NIEUW   


