
Groepsreis VVP naar EPA  congres 25-28 maart 2023 in Parijs  

Social Cohesion, a Common Goal for Psychiatry 

Programma: https://epa-congress.org/programme/ 

Het PLEY Hotel bevindt zich in het hart van Parijs, aan de beroemde Rue du Faubourg Saint 

Honoré. Dit milieuvriendelijk hotel heeft luxe kamers en een loungeruimte. 

De kamers hebben een eigen badkamer en zijn voorzien van gratis WiFi en een gratis fles 

mineraalwater. Ze zijn modern ingericht. Sommige bieden uitzicht over de Parijse daken. 

Elke ochtend wordt er een ontbijtbuffet geserveerd, waar je van kunt genieten in de 

loungeruimte of in het comfort van je eigen kamer. 

Het PLEY Hotel ligt dicht bij de Champs-Elysées, de Arc de Triomphe en het Louvre. Het 

metrostation Ternes ligt op 550 meter van de accommodatie. Het metrostation Charles de 

Gaulle Etoile is op 650 meter afstand te vinden. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mogelijke Thalys treinen 

Zaterdag Brussel Zuid – Parijs Noord                07.43- 09.05 

Zaterdag Brussel Zuid – Parijs Noord                08.43-10.05 

Dinsdag  Parijs Noord – Brussel Zuid                14.25-15.47 

Dinsdag Parijs Noord – Brussel Zuid                 15.55-17.17 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Voorstel van connections:  

795€(dubbele kamer) 1195€ (singel kamer) 

Inbegrepen in deze prijs: 

− Thalys heen en terug Brussel Zuid – Parijs Noord in 2de klasse 

− Transfer met meet and greet heen en terug van het station naar het hotel 

− 3 nachten in het gekozen hotel obv het gewenste kamertype en ontbijt 

Niet inbegrepen in deze prijs: 

• Dossierkost 19 Eur per persoon 

• Lunch, dinner verder te bespreken 

• Supplement voor de thalys in eerste klasse:  95 Eur per persoon heen en terug  

• Supplement voor de thalys in eerste klasse premium (met maaltijd aan boord) 79 Eur 

enkel per one way* 

• Verzekeringen 

https://epa-congress.org/programme/


• *het supplement voor de eerste klasse premium lijkt me enkel interessant voor de 

heenreis aangezien u op de retour in de namiddag de trein zou nemen. 

Mocht u nog vragen hebben, geef gerust een seintje! 

Indien u interesse heeft, graag zo snel mogelijk reageren aub. De reservatie van de treinen 

wordt binnenkort opengezet. 

Intresse? Schrijf u hier in aub  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfarYWqPuxL8a7HatD3D3kwE_sC78VSSf9InryRZESU4R9Mzg/viewform?usp=sf_link

