Parijs Disneyland 3 dagen:
€185.-p.p
€160.-p.p kinderen van 3-11 jaar
€75.-p.p kinderen van 0-2.5 jaar
DAG 1
U komt rond 14.00 uur aan in Parijs. Vervolgens maken wij een kleine rondtoer door Parijs. De
touringcar voert u langs de monumenten, boulevard en pleinen. U ziet de Arc de Triomphe, Place de
La Concorde, de Le Louvre, de Notre Dame en nog veel meer. Vervolgens vertrekken wij richting het
hotel. Aankomst in het hotel rond 17.00 uur.
DAG 2
Na een Frans ontbijt om 10.00 uur vertrekken wij naar Euro Disney, vervolgens krijgt u tot de
sluitingstijd de gelegenheid om samen met uw familie en vrienden volop te genieten van de
attracties, Disney figuren, parades, en shows.
Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid om zowel Disney Studios als Disneyland te bezoeken op
1 dag. Dan kunt u van te voren aangeven dat u een hopperkaart wilt. Prijs is €25,- p.p.
DAG 3
Na het ontbijt om 10.00 uur vertrekken wij richting Eiffeltoren. Bij Parisien stapt u aan boord voor
een gezellige, 1,5 uur durende tocht over de Seine ( entree niet inbegrepen ). Vanaf het water
bekijkt u Parijs op een totaal andere wijze. Zo leert u deze prachtige stad nog beter kennen.
Vervolgens krijgt hierna de gelegenheid om de Eiffeltoren (entree is niet inbegrepen) te bezoeken of
in de omgeving te wandelen.
Omstreeks 14.30 uur vertrekken wij richting Nederland. Onderweg houden wij een tussenstop van 45
min. Aankomst in Nederland is rond 22.00 uur.

U dient zelf een reis en annuleringsverzekering af te sluiten indien u dat nodig heeft.
Vergeet uw Paspoort of uw ID niet mee te nemen
In de bus mag niet gerookt worden en is er geen WIFI aanwezig.

Govinda Tours Kempstraat 256 te bereiken:
Bus 25 halte hoek de La Reyweg/Terletstraat
Tram 6, 11 en 12 halte Hobbemaplein
O.V.B.: Wijzigingen en eventuele typefouten

