3 dagen - Amsterdam
Zaterdag 23 tot maandag 25 februari 2019
Amsterdam is de ideale bestemming, het ligt dicht bij huis en u voelt er zich onmiddellijk thuis. Het is
een veelzijdige en gezellige wereldstad met een mengeling aan culturen.

Dag 1:
Vertrek om 07u00 in Eine en rijden naar de hoofdstad van Nederland, Amsterdam.
Tijdens een wandeling in het historisch centrum ontdekken we o.a. de Dam met het Koninklijk Paleis,
het Nationaal Monument en de Nieuwe Kerk. We brengen onder andere ook een bezoek aan de
bloemenmarkt, het Rembrandtplein, het Waterlooplein, …
Amsterdam staat natuurlijk ook bekend om zijn grachten. Een boottochtje mag dus op deze trip zeker
niet ontbreken. We eindigen de dag met nog wat vrije tijd.

Dag 2:
Vandaag heeft u de keuze om zelf uw programma samen te stellen. Amsterdam op eigen houtje
verkennen of op uitstap naar Volendam en de Zaanse Schans.
Wenst u Amsterdam verder te ontdekken op eigen houtje, dan kan u met het openbaar vervoer naar het
stadscentrum. Ontdek één van de vele musea, loop bekende personen tegen het lijf in Madame
Tussauds. Geld maakt niet gelukkig zeggen ze, shoppen daarentegen wel! Keuze te over in
Amsterdam en vergeet onder weg zeker niet even te stoppen om te genieten van een drankje in één van
de vele trendy horecazaken.
Chocoladeliefhebbers, dit is je kans om je favoriete chocolademakers te ontmoeten! In de Beurs van
Berlage vindt dit weekend het Chocoa Festival plaats. Ontdek de vele verschillende soorten chocolade
en leer meer over hun herkomst en smaken.
’s Avonds keert u met het openbaar vervoer terug naar het hotel.
U kan ook kiezen om met de autocar mee te gaan op uitstap vandaag. We vertrekken na het ontbijt
naar de Zaanse Schans, één van de mooiste stukjes Nederland. Hier maakt u actief onderdeel uit van
een levendige en zeer fraaie woon-werk buurt uit de 18e en 19e eeuw. Vol houten molens, schuren,
woningen en musea. Opgetrokken in unieke Zaanse houtbouw-architectuur en stuk voor stuk hierheen
verplaatst vanaf 1961.
We sluiten af in Volendam met een stadswandeling. Niet voor niets een dorp dat vanaf 1880 door
beroemde schilders werd bezocht en vereeuwigd. Het werd bezongen als de parel van de Zuiderzee en
spreekt tot op de dag van vandaag wereldwijd tot de verbeelding van miljoenen toeristen.
Wie ’s avonds nog zin heeft om een filmpje te kijken, moet zeker een plaatsje reserveren in het Art
deco filmtheater Tuschinski, wat meer doet denken aan een paleis dan aan een bioscoop. Deze
bioscoop opende haar deuren in 1921, en is tot op de dag van vandaag een van de meest bijzondere
gebouwen in Amsterdam.
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Dag 3:
We genieten nog een laatste keer van het lekkere ontbijtbuffet in het hotel. De autocar brengt ons naar
het unieke molencomplex Kinderdijk. Het knap uitgewerkte systeem van molens en gemalen houdt de
grond droog en strijdt hier al jaren tegen de constante kracht van het water. Vanuit alle windstreken
Sinds 1997 staat het officieel op de UNESCO Werelderfgoedlijst en lokt het bezoekers van over de
hele wereld.
We maken hier een rondvaart met de stille fluisterboot langs de diverse molens. Hou je fototoestel
maar klaar want vanop het water krijg je een uniek gezichtspunt.
Uiteraard mag een bezoek aan Museummolen Nederwaard niet ontbreken. Hier zie je met eigen ogen
hoe het was om met een heel gezin in een echte molen te leven en te werken.
In het bezoekerscentrum bekijken we een multiscreen film over het verhaal van Kinderdijk, zodat je
precies weet hoe het Werelderfgoed en haar molens zo wereldberoemd zijn geworden.
Na een boeiende dag keren we terug huiswaarts.
Thuiskomst rond 20u00.

Prijs per persoon: € 195.00
Inbegrepen:
-

Autocarreis met professionele toerismechauffeur
Scheldevallei gids gedurende de ganse reis
2 overnachtingen op basis van kamer en ontbijt in een degelijk 3*-hotel

Niet inbegrepen:
-

supplement éénpersoonskamer: 70 euro/pers.
daguitstap op dag 2 naar de Zaanse Schans en Volendam
entreegelden, boottochten, …
niet vermelde maaltijden, dranken en persoonlijke uitgaven
annulatieverzekering: 11 euro/persoon
bijstandsverzekering: 9 euro/persoon

SCHELDEVALLEI DINER PAKKET: 60 euro/persoon (te reserveren bij inschrijving):
-

driegangenmaaltijd op de eerste avond in het hotel
driegangenmaaltijd op de tweede avond in het centrum van Amsterdam

SCHELDEVALLEI PLUS PAKKET: 65 euro/persoon (te reserveren bij inschrijving):
boottocht op de Amsterdamse grachten
daguitstap dag 2 naar de Zaanse Schans en Volendam, inclusief Zaanse Schans card waarmee u
toegang heeft tot de musea, ambachten en 1 molen op de Zaanse Schans
Bezoek Kinderdijk inclusief boottochtje, bezoek museummolen, filmvoorstelling en middagmaal

Meer informatie en reservaties:
Reizen Scheldevallei NV • Fietelstraat 129 • 9700 Oudenaarde-Eine • Tel. 055 31 12 40 • info@scheldevallei.be
A1831
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