t r av e l

Parijs
Jardin secret
Een betaalbaar en mooi hotel mét binnentuin in Parijs is uniek. In het gloednieuwe Hotel Le
Quartier Bercy kom je na een dag shoppen heerlijk tot rust. Het ligt in de wijk Bercy aan de Rive
Gauche, niet ver van het gezellige Le Marais. Een goed alternatief is zusterhotel Le Quartier Bastille
(met eigen parkeergarage). Speciaal voor Living-lezers stelden Living Travel en Het Frankrijkhuis
een bijzonder arrangement samen: 3 dagen (2 nachten) voor € 148, inclusief champagne-cruise op
de Seine met een salonboot. Kijk voor een reisaanbieding op www.livingtravel.nl

Paris plus
Intiem
Met de arrangementen ‘Chambre et Paris’ op
de site van Cazebonne vind je gegarandeerd
een bijzonder slaapadres in Parijs. Het is een
unieke belevenis om de stad zo te ontdekken,
want je overnacht bij Parijzenaars thuis. Via
de organisatie kun je er een culinaire tour of
een chocolade- en patisserietour bij boeken.
Vanaf € 90 per nacht.
www.cazebonne.nl

Net als thuis
Als je overnacht in je ‘eigen’ appartement,
voel je je meteen helemaal thuis in een stad.
Je kunt lekker je gang gaan, hoeft niet per se
buiten de deur te eten (maar het kan wel!) en
kunt lekker uitslapen na een late avond,
Tekst Hélène Kissels fotografie Ernie Enkelaar M.m.v. Het Frankrijkhuis (www.frankrijk.nl)

zonder bang te hoeven zijn dat het kamerRust in de binnentuin van hotel Le Quartier Bastille

meisje om 10 uur op de deur klopt.
www.residhome.com

‘Paris is the city
in which one loves to live’
Margaret Anderson (auteur, 1886-1973)

Fietsen langs de Seine
Leuk dat de fiets steeds meer ruimte krijgt in Parijs! Want op de fiets krijg je natuurlijk
veel meer indrukken van de stad dan in de metro. Bij de grote toeristische attracties
zoals de Notre Dame en het Louvre vind je de fietsenstallingen van Vélib. Voor
één euro neem je een dagabonnement. Het eerste half uur is gratis, daarna betaal
je een euro per half uur. Tip: de hele zomer en iedere zondag zijn de kades van de
Seine autovrij. www.velib.paris.fr
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