
2 dagen / 1 nacht
kamer & ontbijt

Afreisdata Prijs per persoon
(op basis van 2-pers.-kamer)

05 december 20 € 244

12 december 20 € 244

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 33

Kind t.e.m. 12 jaar € 100

Halfpension (1 avondmaal) € 28

Opstapplaatsen: F

HOTEL VAN DER VALK BREUKELEN**** 
Ligging: ideaal gelegen tussen Amsterdam en Utrecht aan de A2, op 30 
minuten van het centrum van Amsterdam 
Uitrusting: prachtig hotel met lift, receptie, hotelbar, brasserie, restaurant, 
terras, binnenzwembad, wellness center (sauna, Turks stoombad, fitness), 
beautysalon (tegen betaling) en gratis wifi,  moderne kamers, badkamer met 
bad/douche, föhn en toilet, telefoon, tv, koffie- & theefaciliteiten, bureau, 
fauteuil, kluisje
Maaltijden: ontbijtbuffet, ’s avonds 3-gangen maaltijden

INBEGREPEN
• ****PRINCESS CLASS AUTOCAR
• Kamer met ontbijtbuffet
• Gebruik van draadloze headset
• Begeleiding door een Nederlandstalige gids vanuit België 

Dag 1 • België - Amsterdam
Wij starten ‘Amsterdam in winteroutfit’ met een wandeling in een voor de meesten van ons een onbekende buurt, namelijk de Haarlemmerwijk. 
Deze wijk, met monumentale gebouwen, is de laatste jaren omgetoverd tot een trendy buurt met veel leuke winkeltjes. Via het Herenplein 
en de Brouwersgracht, met zijn prachtige panden wandelen we door de Jordaan met zijn vele mooie hofjes. Zo komen we op de Dam, het 
hart van de stad met het Koninklijk Paleis, de Nieuwe Kerk en het grootwarenhuis ‘de Bijenkorf’. Na de middag wandelen we met onze gids 
in het teken van Amsterdam Light Festival langs verschillende kunstwerken die op en langs de karakteristieke wateren van Amsterdam 
geplaatst worden. Nadien pikt de autocar ons op en brengt ons naar ons hotel voor installatie en avondmaal.

Dag 2 • Amsterdam - België
Wat is er mooier dan ’s ochtends te starten met een rondvaart (± € 12 pp) op de grachten? Zij die willen kunnen deze voormiddag een 
museum bezoeken. Het museumplein is vlakbij. Na de rondvaart maken we een mooie wandeling langs de ‘9 straatjes’, dé hippe winkelbuurt 
van De Jordaan, het Spui, het Begijnhof en we komen weer op het Damplein. Na de middag kunnen we genieten van wat vrije tijd om 
bijvoorbeeld te kerstshoppen. Als afsluiter kunnen we vrijblijvend genieten van een onvergetelijke voorstelling: ‘This is Holland’ (± € 15 pp). 
Deze 5D-voorstelling is momenteel dé topattractie in Amsterdam. ‘Fasten your seatbels’ want we vliegen over héél Nederland! Daarna keren 
we via de autosnelwegen terug naar België.
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