.../SPECIAL

FLAIR ROYAL PARISIEN
Traditie, elegantie en harmonie staan
in dit hotel centraal.

Buitengewoon verblijf in de Parijse Gouden
Driehoek met speciale voordelen voor alle
Diners Club leden.
>>> SPECIALE AANBIEDING
Periode: van 05/12/2013 tot 30/04/2014
(behalve nieuwjaar en tijdens grote
beurzen: 28/12/2013 – 01/01/2014;
15 – 28/01/2014; 24/02 – 05/03/2014)
Prijs: vanaf 410 ¤ in tweepersoonskamer
‘Classique’ inclusief ontbijt
Inbegrepen prestaties:
© Welcome drink voor maximaal twee

personen (glaasje champagne, cocktail
of vruchtensap)
© Upgrade naar hogere kamercategorie

volgens beschikbaarheid bij aankomst
Exclusief voor Diners Club leden: Betaal
met uw Diners Club Card om van dit speciaal aanbod te genieten. Reservatiecode:
Diners Club.
Informatie en reserveren:
Hôtel San Régis
12, rue Jean Goujon, 75008 Paris
Tel.: +33 (0) 1 44 95 16 16
E-mail: message@hotel-sanregis.fr
www.hotel-sanregis.fr

Small is beautiful

H

HOTEL SAN RÉGIS is een pareltje langsheen
de Champs-Elysées, schitterend gelegen binnen de Gouden Driehoek, op wandelafstand
van de Avenue Montaigne en het Grand Palais. De authentieke sfeer van dit prestigieuze
gebouw, de verfijnde vormen, de discrete
stemming en het gezellige karakter zorgen
ervoor dat u zich helemaal thuis gaat voelen.
Heel wat boegbeelden van de film- en modewereld kozen voor dit hotel: Lauren Bacall,
Romy Schneider, Gene Kelly, Jacqueline Bisset. Dankzij de ligging kunnen gasten van de
Luxe Juniors Suites vanaf hun terras genieten
van een prachtig uitzicht op de Eiffeltoren en
de Parijse daken. De gevel en binnenarchitectuur accentueren de unieke sfeer van dit
voormalige stadspaleis uit 1857, omgevormd
tot hotel tijdens de Belle Epoque. Alle 43 kamers en suites hebben hun eigen karakter.
De materialen, het antieke meubilair en de
kunstvoorwerpen zorgen voor een bijzonder
warm aandoend vijfsterrenhotel. De recent
gerenoveerde kamers hebben een geraffineerde stijl met vooral lichte kleuren, een harmonisch geheel van geel, groen en lichtblauw.

Verscholen onder een glazen koepel is het
nieuwe restaurant Les Confidences van het
San Régis Hotel ondergedompeld in een wintertuinachtige sfeer: muren bedekt met planten, spiegels en de natuurgetrouwe schildering van een kleine tuin. Op elk moment van
de dag wordt een kwalitatief aanbod verzekerd: op het menu staan klassieke gerechten,
maar ook een waaier aan chique snacks, een
Engels tussendoortje en cocktails. Het is de
gedroomde plek voor een ontspannend moment weg van de drukke Champs-Elysées. De
belangrijkste toeristische trekpleisters bevinden zich op wandelafstand: het Grand Palais,
de Arc de Triomphe, de Place de la Concorde,
de Eiffeltoren... Via de ‘Clef d’Or’ conciërge
kunt u bezoeken en diensten op maat laten reserveren: transfer in een privévoertuig,
theater, opera, restaurant, spa, babysit, enz.
De verzorgde en discrete service, samen met
de exclusieve stijl van het decor, maakt van
Hotel San Régis, lid van Small Luxury Hotels of the World, één van de meest verfijnde
adressen in Parijs. Diners Club wenst u een
onvergetelijk verblijf!
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