
Programma
Dag 1 Vanaf 16u is de aankomst op de 
camping voorzien. De camping ligt op 
wandelafstand van Oost-West verbinding 
(RER/A2) en de metro waarmee we op een 
klein half uurtje hartje Parijs bereiken en 
de Marne met zijn “Ginguettes” (beroemde 
danscafé’s) ligt vlak achter de hoek. 
Omstreeks 19u op de briefing worden de 
afspraken en planning voor dit spannende 
weekend nog eens doorgenomen. 
Gedurende drie dagen verkennen we Parijs 
deels al wandelend maar ook vaak met de 
metro.
Dag 2 Omstreeks 8u begint onze eerste 
uitstap. Met de Parijse metro verkennen 
we de stad en vervolgens wandelen we 
langs de Place du Trocadero, het Palais 
de Chaillot met uitzicht op de Eifeltoren 
en het Champs de Mars. De liefhebbers 
kunnen aan de Eifeltoren naar hartenlust 
verpozen of vanaf de tweede verdieping op 
een hoogte van 150 m boven de zeespiegel. 
Vervolgens doen we de militaire school en 
het Hotel des Invalides aan om onze weg 
te vervolgen langs de Opera, La Madeleine, 
de Place Vendôme om tenslotte het Palais 
Royal te bewonderen.

Iedereen kent de Eifeltoren in Parijs en met deze trip willen we 
u graag een breed beeld geven van Parijs, met zijn majestueuze 
gebouwen en straten, met zijn geschiedenis en ook met zijn 
alledaagse leven, ’s nacht en overdag,… We nemen de trein en metro, 
maar verkennen ook te voet. Je moet dus sowieso wel goed te been 
zijn om deze fantastische uitstap te beleven.

Met zicht op architectuur en het leven in de stad
Parijs 17 - 21 MEI 2023

DEELNAMEPRIJS

per persoon  
(basis: 2 pers./eenheid):  € 340

per bijkomende persoon  
(vanaf 3de pers.):  Prijs op aanvraag

alleenreizende:  € 410 
(honden niet toegelaten)

IN DE PRIJS INBEGREPEN

Alle kampgelden incl. elektriciteit en taksen •  
OV 3 dagen pas • inkom Eifeltoren, Tour 
Montparnasse • tickets Bateaux Mouches 

VLAAMSE REISBEGELEIDING 

Roland April  

UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM 

15 februari  2023 

RESERVEREN 

via het inschrijvingsformulier op p 41  
of www.vkt.be/reizen

Dag 3 Vandaag flaneren we langs de 
pronkstukken van Parijs die allemaal op 
één lijn de geschiedenis zijn ingegaan: 
de Arc de Triomphe, de Champs Elysées, 
de Place de la Concorde, de jardin des 
Tuileries met de gebouwen van het Louvre 
en de Seine die er vlak bij ligt. Daarna 
bezoeken we Montmartre, de kathedraal 
du Sacre-Cœur met vlakbij het Cimetière 
St. Vincent en de Place du tertre.  
We vervolgen onze wandeling langs de 
Boulevard de Clichy, La Place Pigalle en  
La Place Blanche met de Moulin Rouge 
om vervolgens op het Cimetière de 
Montparnasse enkele bekende  
overledenen een bezoekje te brengen. 
Dag 4 Onze derde uitstap in Parijs 
brengt ons naar de Place du châtelet met 
de Tour st. Jacques, het Hotel de Ville, 
de kathedraal Notre Dame,  de Tour 
Montparnasse  waar we even vanaf het 
platform op de 56e verdieping genieten 
van het uitzicht over Parijs. Dan nemen 
we een kijkje in de tuin van het Palais du 
Luxembourg, La Sorbonne, het Pantheon, 
L’é lise St Denis om ook even te verpozen 
bij het Centre Pompidou waar we het 
Forum des Halles en de Fonaine des 
innocents vinden. Tenslotte vinden we 
via l’église St. Eustache en La Bourse du 
Commerce de weg naar de camping terug.
‘s Avonds vergasten we u op een stukje 
‘Paris By Night’ en nemen we een kijkje in 
de uitgangsbuurten van Parijs. 
Dag 5 Terugkeer naar huis voor de middag.
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