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STED EN REIZEN

SOFIE ALBRECHT werkt al meer
dan 15 jaar als beautyjournaliste voor
bladen als Knack Weekend, Feeling,
Nest, Sjiek en De Morgen Magazine.
Haar passie voor parfums resulteerde
in het boek Parfumwijzer. Ze geeft
lezingen en consultaties.

R E I S DATA
èè 20 april 2017
çç 22 april 2017

Met Sofie Albrecht naar

PARIJS

R E I SSO M PE R PE R S .
2-persoonskamer: € 1.165
toeslag 1-persoonskamer: € 190
korting voor Davidsfonds leden:
€ 40
min. 15, max. 20 deelnemers

I N B EG R E PE N

++ De toegangsgelden voor de
vermelde bezoeken

++ Parfuminitiatie door Sofie
Albrecht

++ Reisbegeleiding en deskundige
toelichting door Sofie Albrecht

++ Het boek Parfumwijzer van Sofie

Albrecht (1 per kamer)
++ Gebruik van de audiofoon
++ Overnachtingen met ontbijt in
het comfortabel en centraal gelegen driesterrenhotel Mercure
Paris Notre Dame Saint Germain
des Prés
++ 1 middagmaal en 2 avondmalen,
waarvan 1 avondmaal in het
uitstekende restaurant Le 68
Guy Martin
++ Treinreis met Thalys in 2de klasse
Brussel-Zuid - Paris Nord h/t
++ 2-dagenticket voor het openbaar
vervoer in Parijs en vervoer in
comfortabele autocar op de 3de
dag. Daarbuiten gebeuren de
verplaatsingen te voet
++ Annulerings-, bagage- en
bijstandsverzekering
Davidsfonds Cultuurreizen
is een partner van
CO2logic, die de CO2-uitstoot
van uw treinreis compenseert en
klimaatprojecten steunt.

Boek: Sofie Albrecht,
Parfumwijzer

D E S TA D V A N H E T PA R F U M

µµParfuminitiatie door Sofie Albrecht
µµOp bezoek in het labo van parfumeur Patricia
de Nicolaï

µµHistorische parfums ruiken in de Osmotheek
µµVerkenning van de belangrijkste merken in
de niche en haute parfumerie

DAG 1: Brussel-Zuid - Parijs A
U gaat met de Thalys naar Parijs, waar u uw neus
volgt van de ene geurige plek naar de andere.
Onderweg legt reisbegeleider Sofie Albrecht uit
waarom verwoorden wat u ruikt zo moeilijk is. In de
namiddag bezoekt u het parfummuseum Fragonard.
In dit mooie 19de-eeuwse herenhuis ontdekt u de
3.000 jaar oude geschiedenis van het parfum en de
gebruikte technieken: wat is een parfum eigenlijk
en hoe wordt het gemaakt? Vanavond licht Sofie
Albrecht tijdens een parfuminitiatie de verschillende parfumfamilies toe met hun klassiekers en
verhalen. Ze vertelt graag hoe u een parfum kiest,
draagt en beoordeelt.
DAG 2: Parijs O-A
Vandaag verdiept u zich in de verschillende soorten
parfumerie. Wat is het verschil tussen de traditionele parfummerken en nichelabels? En waarin
onderscheidt haute parfumerie zich? U bezoekt de

mooiste boetieks en de interessantste merken. U
wordt ontvangen bij een echte parfumeur: mevrouw
Patricia de Nicolaï is een van de eerste nicheparfumeurs en stamt af van de Guerlaindynastie. U
bezoekt het labo. ’s Avonds geniet u van een bijzonder avondmaal, waarbij de geur van het eten
bijna even belangrijk is als de smaak.
DAG 3: Parijs - Brussel-Zuid O-M
U gaat naar Versailles, thuisbasis van het ISIPCA,
de internationale school waar de parfumeurs van
de toekomst worden opgeleid. In de Osmotheek,
een levend museum met duizenden parfums, krijgt
u een introductie in parfumgeschiedenis. U kunt
er historisch belangrijke parfums ruiken die helaas
niet meer bestaan. Het middagmaal vindt plaats
op de linkeroever van Versailles, in de buurt van
het beroemde kasteel. Daar vertelt kunsthistorica
en parfumexperte Elisabeth de Feydeau u op een
originele manier het verhaal van het kasteel en
zijn kleurrijke bewoners zoals Lodewijk XIV en
Marie-Antoinette. De bus brengt u rechtstreeks
naar de Gare du Nord waar u de Thalys neemt
naar Brussel-Zuid.

