DE DOVE TREKVOGELS
DORPSSTRAAT 43 – 9052 ZWIJNAARDE
dedovetrekvogels@doof.vlaanderen – www.dedovetrekvogels.be

4 daagse citytrip PARIJS
31 oktober tot 3 november 2018
Parijs is de hoofdstad van Frankrijk. De Franse ;metropool telt inclusief haar voorsteden meer dan 11
miljoen inwoners, waarmee het èèn van de grootste steden van Europa is. De invloedrijke positie van
de stad op financieel economisch, politiek en cultureel gebied zorgt ervoor dat Parijs een
zogenaamde Alfa-wereldstad is.
Het behoort hiermee tot de allerbelangrijkste steden ter wereld. Het zijn vooral de vele historische en
culturele hoogtepunten die de toeristen naar de stad lokt. Een andere belangrijke reden is de
romantiek die onlosmakelijk aan Parijs verbonden lijkt te zijn. Èen van de bijnamen van Parijs luidt
niet voor niets ‘stad van de liefde’. De romantische straten met de vele terrasjes maken Parijs ‘af’.

VOL=VOL

REISPROGRAMMA
Dag 1 – Woensdag 31 oktober 2018

Brussel-Zuid - Parijs

Samenkomst in Brussel-Zuid treinstation in de middag dan met TGV naar Parijs.
Bij de aankomst in Parijs gaan we naar de hotel daarna gaan we in de stad verkennen en avondactiviteit.
Dag 2 – Donderdag 1 november 2018

Parijs

Ontbijt in hotel
VM: Excursie; De eerste dovenschool + het leven van Charles-Michel de l'Épée.
NM: Excursie; Graf van Charles-Michel de l'Épée bezoeken en een wandeling door de stad.
Vrij middag- en avondmaal
Dag 3 – Vrijdag 2 november 2018

Parijs

Ontbijt in hotel
Stadsexcursie; Jardin des Tuileries, Louvre, Notre-Dame, Eiffeltoren, Museum d`Orsay en natuurlijk cafè
Signes.
Vrij middag- en avondmaal
Dag 4 – Zaterdag 3 november 2018

Parijs – Brussel – Zuid

We hebben heel dag vrij tot in de namiddag dan gaan we terug naar Brussel-Zuid met TGV.
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PRIJS EN REISVOORWAARDEN
4 dagen/3 nachten citytrip Parijs
450 € per persoon

IN DE PRIJS BEGREPEN:
-

TGV heen en terug
3 nachten in de hotel incl. ontbijt
Dove gidsen

NIET INBEGREPEN:
-

Overige maaltijden (middag en avondmaal)
Stadsexcursie incl. vervoer
Persoonlijke uitgaven
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INSCHRIJVINGSFORMULIER
Gelieve dit formulier te bezorgen aan de Fevlado-Reisdienst “Dove Trekvogels” – Dorpsstraat 43 – 9052
Zwijnaarde – e-mail: dedovetrekvogels@doof.vlaanderen
Wenst deel te nemen aan de citytrip Parijs 31 oktober- 3 november 2018:
Naam en voornaam (volgens identiteitskaart) : ____________________________________________________
Adres en postnummer ________________________________________________________________________
Telefoon-/faxnr ______________________________________________________________________________
E-mail ______________________________________________________________________________________
Geboortedatum ______________________________________________________________________________
Vlaams Fonds nr ______________________________________________________________________________

Logies: 1 - 2 persoonskamer (schrappen wat niet van toepassing is)
Ik wens de kamer te delen met __________________________________________________________________
Speciale wensen _____________________________________________________________________________
De laatste inschrijvingsdag is 9 maart 2018, indien het mogelijk is graag ook het voorschot van 300€
overschrijven. Het voorschot betaald = ingeschreven.

IK BETAAL: (bolletje van je keuze zwart maken)
�

€ 300 (tegen 12 maart 2018)

Men kan dit overschrijven op het bankrekeningnr BE72 9795 9075 0516 van De Dove Trekvogels met
vermelding ‘Parijs + naam’.
Voor de tweede deel betaling mailen we u later meer.
Datum en handtekening
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