
Reisprogramma
Dag 1 dinsdag: Nederland – Parijs 
– Montmartre – Sacré Coeur

Montmartre wordt ook wel de kun-
stenaarswijk van Parijs genoemd 
en na een wandeling door de wijk 
begrijpt u waarom. Op iedere hoek 
zit een galerie of atelier, er wordt 
geschilderd op pleinen en straatjes 
en de wijk staat vol met kunstwer-
ken. Montmartre is vooral bekend 
om de Sacré-Coeur (de witte ba-
siliek van Parijs) en het Place du 
Tertre (“Heuvelplein”). Dit is een 
beroemd pleintje in het hart van de 
Parijse wijk Montmartre en ligt op 
korte afstand van de Sacré-Cœur, 
waar schilders, portrettekenaars 

en silhouetknippers aan het werk 
zijn. Men kan hier niet alleen land-
schapschilderijen kopen, maar ook 
een eigen portret of karikatuur la-
ten maken.

We rijden naar ons hotel om in te 
checken en te dineren. 

Dag 2 woensdag: Stadstour – vrije 
middag – bezoek aan de Tour 
Montparnasse

We maken een uitgebreide stads-
tour door Parijs en passeren o.a. het 
Louvre en de Arc de Triomphe. De 
Triomfboog is één van de bekend-
ste bouwwerken van Parijs. We rij-
den ook over de Champs-Élysées, 
ongetwijfeld de bekendste laan ter 
wereld.  

We zetten u af bij Lafayette. Galerie 
Lafayette is een Franse warenhuis-
keten. U krijgt hier ’s middags vrije 
tijd. 

Voordat we naar het hotel rijden 
voor ons diner, rijden we door de 

4-daagse RD-reis naar Parijs, de culturele hoofdstad  
van Frankrijk
Met bezoek aan paleis en tuinen van Versailles

Parijs is de hoofdstad en regeringszetel van Frankrijk. In de hele agglomeratie 
wonen meer dan 10 miljoen mensen. We nemen u graag mee naar deze prachtige, 
historische stad en laten u kennis maken met de hoogtepunten zoals de Sacré 
Coeur, de Eiffeltoren, maar ook met onbekende plekjes, in bijvoorbeeld de Joodse 
wijk Le Marais. ’s Avonds staat een bezoek aan een protestantse gemeente op het 
programma, waar we samen gaan zingen. Een plaatselijke predikant vertelt over 
het christenzijn in deze stad.
Reisleiders: Jan-Kees Karels en Esther Karels-Boonzaaijer (vertaler Frans). 

Boottocht op de SeineArc de Triomphe Kasteel en tuinen van Versailles

Plein Place du Tertre in de kunstenaars-
wijk
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De Champs-Élysée in ParijsDe kunstenaarswijk Montmartre



wijk Montparnasse, aan de linker-
zijde van de Seine. De eerste aanzet 
tot de wijk Montparnasse ontstond 
toen er studenten in de 17e eeuw 
hun onderkomen zochten. De wijk 
was in trek bij kunstenaars en ar-
beiders. 

We gaan met de lift omhoog op de 
Tour Montparnasse. Met zijn 225 
meter is dit de hoogste wolkenkrab-
ber van Frankrijk. Het is een karak-
teristiek element in de skyline van 
Parijs. U heeft vanaf de toren een 
prachtig uitzicht over Parijs.

Dag 3 donderdag: Paleis en tuinen 
van Versailles – boottocht Seine – 
bezoek aan protestantse gemeen-
te

’s Morgens vetrekken we naar het 
imposante paleis van Versailles. U 
bekijkt het paleis met behulp van 
een audiogids. Ook zijn de fraaie 
tuinen te bewonderen. Het is één 
van de meest bezochte attracties 
– en kastelen – van Frankrijk en 
staat op de werelderfgoedlijst van 
UNESCO. Het luxueuze 17e-eeuw-
se kasteel is een meesterwerk van 
architectuur. Er zijn meer dan 
700 kamers, een grote collectie 
18e-eeuwse Franse kunst, een 75 
meter lange spiegelhal gevuld met 
beelden en bustes en honderden 
hectaren schitterend vormgegeven 
tuinen. 

’s Middags ontdekt u Parijs van-
af een rondvaartboot op de Seine. 
Hierna heeft u nog vrije tijd. U 
kunt bij de Notre Dame een korte 

stadswandeling maken. We wan-
delen een stukje door Parijs, onder 
anderen langs de standbeelden van 
De Coligny en Hendrik IV.

We dineren in de stad en rijden 
daarna naar de protestantse kerk 
Le Temple du Saint Esprit. De Fran-
se dominee Fouchachon vertelt 
over het protestantisme in Frank-
rijk en over zijn gemeente in Pa-
rijs. We zingen nog psalmen en 
liederen. Op de terugweg naar het 
hotel stoppen we nog even bij het 
platform waar u een mooi uitzicht 
heeft op de verlichte Eiffeltoren. 

Dag 4 vrijdag: Joodse wijk Le Ma-
rais – terugreis

Voordat we weer naar Nederland 
vertrekken, wandelen we o.l.v. een 
Nederlandstalige gids door de Jood-
se wijk Le Marais. Het is een van de 
oudste wijken van Parijs, met smal-
le straatjes en sfeervolle steegjes. 
De rue des Rosiers is het hart van 

Warenhuis Lafayette

De verlichte Eiffeltoren

Vanaf de Montparnasse heeft u prachtig 
uitzicht over Parijs Jardin Anne Frank

De Joodse wijk Le Marais

Mémorial de la Shoah



de Joodse wijk. Hier zijn Joodse bak-
kerijen te vinden, boekwinkels en 
koosjere restaurants. We passeren 
synagogen en het Mémorial de la 
Shoah, een indrukwekkende herin-
nering aan de Holocaust in Frank-

rijk. Ook nemen we een kijkje in de 
Jardin Anne Frank, een klein park 
ter herinnering aan Anne Frank. 

Rond 12.00 uur verlaten we Parijs 
en rond 18.00 uur hopen we weer 

in Hoogerheide aan te komen voor 
het afscheidsdiner. De (vernieuw-
de) kennismaking met Parijs is ten 
einde.

Hotelinformatie:
We verblijven in het ***Hotel Le Chateaubriand, gelegen 
tussen het stadscentrum van Parijs en Versailles. De ka-
mers zijn comfortabel en voorzien van airconditioning en 
een eigen badkamer. Er is gratis WiFi, verder is er een lift 
en een zwembad. 
 
Prijzen en praktische informatie:
RD-abonneeprijs € 569,- p.p.  
Niet-abonneeprijs € 599,- p.p.  
Toeslag 1-persoonskamer € 95.-.
Er is slechts een aantal eenpersoonskamers beschikbaar. 
Deze reis heeft een redelijk vol programma; zo kunnen we 
veel zien en beleven van Parijs. De reis is niet geschikt voor 
mensen die een rollator nodig hebben. 

Bij de reissom is inbegrepen:
• Vervoer per luxe touringcar Comfort Class
• 2x koffie/thee met gebak bij vertrek
• 3 overnachtingen met ontbijtbuffet
• 2 diners in het hotel exclusief drank(jes)
• 1 diner in de stad inclusief 1 drankje
• Afscheidsdiner met inclusief maximaal 2 drankjes
• Genoemde excursies met entreegelden en boottocht
• Nederlands sprekende gids in Joodse wijk
• Stadstour en bezoek aan protestantse gemeente

Niet bij de reissom is inbegrepen:
• Overige maaltijden en niet genoemde drankjes
• Overige niet genoemde entreegelden en excursies
• Reis- en/of annuleringsverzekering
• Fooien

Programmawijzigingen voorbehouden

Aanmelden
Meld u aan (uiterlijk vóór 1 augustus) via het bijgevoegde 
inschrijfformulier.
Of via www.beleefenontmoet.nl



INSCHRIJFFORMULIER RD-reis naar Parijs 
D.V. 20 t/m 23 oktober 2020 

    
GEGEVENS DEELNEMER 1 
Naam en voorletters :  ________________________________________________________________________________ M/V 
Adres:  _______________________________________________________________________________________________  
Postcode en woonplaats: _________________________________________________________________________________   
Telefoon: _____________________________________________________________________________________________  
06-nummer:  ___________________________________________________________________________________________  
E-mailadres: ___________________________________________________________________________________________  
Geboortedatum: _________________________________________________________________________________________ 
Naam en telefoonnummer thuisblijvers: ______________________________________________________________________  
Annuleringsverzekering (5,5 % van de reissom, over dit bedrag wordt 21% assurantiebelasting berekend)                   ____    Ja/Nee 
Reisverzekering (€ 1,92 p.p.p.d.) _                                                                                                                                      __         __           Ja/Nee 
Voor beide verzekeringen gelden € 5,50 poliskosten.   
 
Ik geef toestemming voor vermelding van naam en woonplaats op de deelnemerslijst: ja/nee 
0 Ik ben RD-abonnee        0 Ik ben geen RD-abonnee  
 
Opstapplaatsen: 
0 Nunspeet Transferium  0  Utrecht Transferium Westraven  0 Meerkerk (A27 bij La Place)  0 Heinenoord sporthal De Tienvoet   
0 Hoogerheide (Familyland, u kunt hier de auto gratis laten staan, is wel voor eigen risico). 
 
GEGEVENS DEELNEMER 2 
Naam en voorletters:  _________________________________________________________________________________ M/V 
Adres:  _______________________________________________________________________________________________  
Postcode en woonplaats: _________________________________________________________________________________   
Telefoon: _____________________________________________________________________________________________  
06-nummer:  ___________________________________________________________________________________________  
E-mailadres: ___________________________________________________________________________________________  
Geboortedatum: _________________________________________________________________________________________ 
Naam en telefoonnummer thuisblijvers: ______________________________________________________________________  
Annuleringsverzekering (5,5 % van de reissom, over dit bedrag wordt 21% assurantiebelasting berekend)                   ____ Ja/Nee 
Reisverzekering (€ 1,92 p.p.p.d.) _                                                                                                                                              _  __          Ja/Nee 
Voor beide verzekeringen gelden € 5,50 poliskosten.   
 
Ik geef toestemming voor vermelding van naam en woonplaats op de deelnemerslijst: ja/nee 
0 Ik ben RD-abonnee        0 Ik ben geen RD -abonnee  
 
Opstapplaatsen: 
0 Nunspeet Transferium  0 Utrecht Transferium Westraven  0 Meerkerk (A27 bij La Place)   0 Heinenoord sporthal De Tienvoet   
0 Hoogerheide (Familyland, u kunt hier de auto gratis laten staan, is wel voor eigen risico). 
 
GEWENSTE KAMERINDELING: O 1-persoonskamer   O 2-persoonskamer     O 2-persoonskamer met 2 eenpersoonsbedden  
BIJZONDERHEDEN  
Ik deel mijn kamer met: ___________________________________________________________________________________  
Dieetwensen/opmerkingen:  _____________________________________________________________________________  
Medicijngebruik: ________________________________________________________________________________________  
Handtekening: _________________________________________________________________________________________  
 
U kunt dit inschrijfformulier opsturen naar: RD-reizen o.v.v. Parijs, postbus 613, 7300 AP Apeldoorn. U ontvangt van ons t.z.t. 
een schriftelijke bevestiging met informatie over de betaling en praktische informatie. 


