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AMSTERDAM & UTRECHT NEDERLAND 2 DAGEN

Amsterdam blijft boeien en is tot op vandaag één van de meest bez-
ochte steden van Europa. Niet ver weg en met schitterende overnac-
hting. Daarbij komt een bezoek aan Utrecht! Een stad om U tegen te 
zeggen met zijn vele winkel mogelijkheden en kleine straatjes langs de 
grachten. Onbekende hoekjes achter de Dom zullen je beslist ook beko-
ren. Kom maar mee en ontdek!

HOTEL VAN DER VALK SCHIPHOL  A4 **** 
Van der Valk Schiphol ligt op 10 minuten rijden van de luchthaven 
Schiphol en op 21 km van Amsterdam. Alle kamers en suites van het 
Van der Valk Hotel A4 Schiphol hebben een balkon of terras en een 
eigen badkamer met een douche of een bad.  Er wordt dagelijks een 
uitgebreid ontbijtbuffet geserveerd in het restaurant. Voor de lunch 
en het diner worden er Nederlandse specialiteiten en internationale 
gerechten aangeboden. Van der Valk beschikt over een uitgebreid 
wellnesscentrum met een overdekt zwembad, een sauna, een stoom-
bad en nog veel meer. Er zijn ook unieke, verwarmde ligstoelen voor uw 
ontspanning. Bovendien is er gratis WiFi in het hele hotel.

PROGRAMMA
Dag 1
Vertrek uit de centrale vertrekhal te Menen om 06.30 u. Aankomst 
voorzien in Amsterdam omstreeks 10.30 u. We ontdekken Amsterdam 
vandaag onder leiding van onze gids tijdens een stadswandeling en 
aangename boottocht. Er is ook tijd voor een vrije lunch en vrije tijd. 
Avondmaal en overnachting in ons hotel.
Dag 2
Na een uitgebreid ontbijtbuffet, brengen we een bezoek aan het ver-
zetshuis. Rond het middaguur vertrekken we naar Utrecht voor een 
vrije lunch en vrije tijd of een wandeling onder leiding van onze gids. 
Vertrek uit Utrecht omstreeks 16.00 u. richting Menen. Aankomst om-
streeks 20.30u.

In deze prijzen zijn inbegrepen   
• Vervoer per luxe viersterrenautocar voorzien van een on board entertain-

ment systeem, bar, toilet, dvd & airco.
• 1x overnachting in een schitterend viersterrenhotel aan de rand van de 

stad, op basis van tweepersoonskamer met bad of douche en toilet.
• 1x uitgebreid ontbijtbuffet
• Lokale taks

AMSTERDAMPAKKET  € 62  p.p. 
✔ Boottocht langs de Amsterdamse grachten
✔ Bezoek aan het verzetshuis
✔ Diner in het hotel (buffet of driegangendiner  
     Incl. 1 glas bier, wijn of frisdrank).

Prijs 1ste persoon - 2 dagen –  Kamer & ontbijt

 Vertrekdata Prijs  
1ste persoon

13/11 – 27/11/2021  € 199,90

04/12 – 11/12 – 18/12 – 27/12 – 29/12/2021 € 169,90

03/01 – 08/01 – 12/02 – 19/02 – 26/02 – 28/02/2022 € 169,90

05/03 – 12/03 – 19/03 – 26/03 – 04/06 – 02/07 – 20/08 – 
08/10 – 12/11 – 26/11/2022

€ 199,90

10/12 – 17/12 – 27/12 – 29/12/2022 € 199,90

KORTINGEN
Single ..................................................................................................................- € 42
3de volwassene in de kamer ** ..................................................................- 55 %
Kind 0 – 12 jaar ** ...........................................................................................- 60 %

€ 1,00  

VOOR DE

2DE  PERSOON

Valentijn
12/02/2022Kersttip




