
PROGRAMMAVOORBEELD

Dag 1: HEENREIS - VERKENNING 
VAN PARIJS 
Een reis per bus of met de Thalys 
rechtstreeks naar Parijs.
Als eerste kennismaking met deze 
bruisende metropool, starten we 
met een verkennende wandeling 
doorheen het historische Parijs: 
Trocadero, Palais de Chaillot, Tour 
Eiffel, Champs de Mars, Les 
Invalides (eventueel bezoek). 
Vervolgens van de Champs- Elysées 
en de Arc de Triomphe naar La 
Madeleine en de opera.
Daar wippen we ‘Paristoric’ binnen, 
een klank- en lichtspel dat de 
geschiedenis schetst van de 
lichtstad. De wandeling gaat verder 
naar de Place Vendôme, les 
Tuilleries en het Louvre. Vrij 
avondmaal in de stad of in het 
verblijfscentrum en ‘s avonds een 
wandeling langs of een tocht op 

de Seine met de ‘Bateaux 
Mouches’. Volgens budget 
verblijven we in een van de vele 
comfortabele studentenhomes, een 
jeugdherberg, in een hotel binnen 
of buiten de ring van Parijs.

Dag 2: ILE DE LA CITÉ
We starten onze tweede 
wandeling, deze keer van l’île de la 
Cité met een bezoek aan Notre-
Dame, la Sainte Chapelle en la 
Conciergerie. 
Langs de Pont Neuf gaat het naar 
het ‘Forum des Halles’. Na de lunch 
wandelen we verder naar de Tour 
St Jacques aan de Place du 
Châtelet, en eindigen aan het 
Centre Pompidou. 
Indien tijd genoeg sluiten we de 
namiddag eventueel nog af met 
een heel bijzonder bezoek: het 
kerkhof Père Lachaise, met heel 
wat prachtige monumenten en 
graven van beroemdheden. 

Na het avondmaal een wandeling 
door het Quartier Latin en langs de 
Rive Gauche.

Dag 3: VILLETTE - VERSAILLES
We beginnen de dag aan het Parc 
de la Villette: de ‘Cité des Sciences 
et de l’Industrie’, een ontdekking 
van de hoogtepunten uit onze 
technologische wereld (Planetarium, 
l’Argonaute, Geode ‘Explorer’...). Na 
de middag kan een themabezoek 
aan een der vele musea (Musée du 
Louvre, musée d’Orsay, les Invalides, 
Musée de l’Armée, Basilique Saint 
Denis…). 
Of waarom niet een bezoek aan het 
kasteel en de prachtige tuinen van 
Versailles? Na het avondmaal kan 
een wandeling door het 
schilderachtige Montmartre.

Dag 4: LA DÉFENSE - TERUGREIS
Op weg naar het Quartier de la 
Défense, het ‘Manhattan aan de 

Seine’. Wandeling doorheen dit 
futuristisch stadsgedeelte met 
onder andere bezoek van la 
Grande Arche en op zoek naar de 
talrijke kunstwerken. Terugreis in 
de loop van de late na
middag.

MINI SÉJOUR 
PARIS - DISNEY

Dag 1: per bus of Thalys 
naar Marne-la-Vallée.
Ganse dag bezoek aan een Disney 
themapark. Verblijf in ** of 
***hotel bij het park.

Dag 2: bezoek tweede 
Disney themapark ofwel 
transfer naar Parijs 
Wandeling doorheen de lichtstad 
van Trocadero en via de Tuilleries 
naar de Champs-Elysées. In de 
late namiddag of vooravond 
terug naar België.

WANDELINGEN DOOR DE LICHTSTAD

Vanaf 3 dagen met       of PARIS
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