Floriade Expo 2022
Eens in de 10 jaar...
Toegangsgelden inbegrepen
Half pension

2 Daagse
Hotel
Van Der Valk Hotel Hilversum - De Witte Bergen
www.hoteldewittebergen.nl

Van der Valk Hotel De Witte Bergen beschikt over
127 hotelkamers, een groot restaurant met terras.
Voor ontbijt, lunch en diner kunt u terecht op ons
zonnig terras en in het restaurant. Voor het
ontbijtbuffet kunt u terecht in onze ontbijtzaal.
Verder zijn er 23 multifunctionele vergader-/
banqueting zalen voor feesten, partijen,
familiebijeenkomsten, cursussen en vergaderingen.
Alle hotelkamers van De Witte Bergen zijn warm
ingericht en voorzien van een eigen badkamer en
een flatscreen-tv met satellietzenders en pay-perviewfilms.
Het prachtig en centraal gelegen Hotel de Witte
Bergen is goed bereikbaar. Er zijn tal van
mogelijkheden in de buurt van het hotel voor natuur, cultuur-, en watersportliefhebbers.

Onze mening:
Cultuur
Natuur
Fysiek
Hotel

Vanaf 14 april 2022 is Almere een half jaar lang het podium voor de
wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022. Je ontdekt groene oplossingen van innovators
uit binnen- en buitenland die onze steden leuker, mooier en duurzamer maken. Het 60 hectare
grote Floriade-park is een feest van groen en technologie met als thema Growing Green Cities. In
2022 valt Almere te beurt om gaststad te zijn. De Tuinen van Appeltern zijn één van de mooiste
tuininspiratie-parken van Nederland. Het park zelf is zo’n 22 hectare groot enbheeft maar liefst
200 verschillende voorbeeldtuinen.

Dag 1
Vertrek in de vroege voormiddag richting Breda met een halte onderweg. Bezoek aan de tuinen
van Appeltern. Zeb zijn een Nederlands complex van modeltuinen dat zich sinds 1988 bevindt in
de Gelderse plaats Appeltern, nabij Nijmegen en Tiel in het Land van Maas en Waal. Het complex
bestaat uit 200 voorbeeldtuinen die deels zijn ontworpen door hovenier Ben van Ooijen en deels
door tuinontwerpers, schrijvers van tuinboeken en tuinarchitecten. Nadien brengen wij nog een
bezoek aan Almere, gebouwd in de jaren ‘70 op drooggelegde grond, niet alleen vanwege de
unieke

geschiedenis,

maar

vooral

ook

door

de

bijzondere

architectuur

en

groot

winkelaanbod.bAvondmaal en logies in Hilversum.

Dag 2

De Floriade is een terugkomend fenomeen in Nederland. Elke 10 jaar wordt ergens in het
land een ‘Wereldtuinbouwtentoonstelling’ gehouden. Deze keer mag Almere de honneurs
waarnemen. Het is gelegen in de provincie Flevoland, op een polder van ruim 2 500 km² die
op het IJselmeer werd gewonnen. Op deze nieuwe polder zijn er perken als een dambord
uitgetekend. Hét park om eens goed te genieten van bloemen, planten, groenten en fruit.
Zelf vertoeven we er het grootste deel van de dag. In de late namiddag vertrekken wij
huiswaarts met nog een halte onderweg.

TWEEDAAGSE FLORIADE (autocarreis)
AFREIZEN: 26 juli en 10 september 2022

Prijs: 385 € per persoon in een tweepersoonskamer in half pension
EXTRA SERVICE: Thuisophaling binnen een straal van 20 km rond Eine of gratis gebruik van de
Scheldevallei-parking.

Reserveren kan telefonisch: 055 31 12 40
Per mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor na afspraak.
Inbegrepen in de prijs:
•
•
•
•
•
•

Vervoer per luxe autocar
Professionele begeleiding
Alle overnachtingen in goede en comfortabele hotels met bad of douche en toilet
Verblijf op basis van half pension vanaf het avondmaal eerste dag tot het ontbijt laatste dag
Inkomgelden van Floriade en Appeltern
Thuisophaling binnen een straal van 20 km rond Eine

Niet inbegrepen in de prijs:
•
•
•
•
•
•
•
•

Eénpersoonskamer toeslag: € 95
Maaltijden onderweg de eerste en laatste dag (tenzij anders vermeld in programma)
Tafeldranken (tenzij anders vermeld in programma)
Toegangsgelden (tenzij anders vermeld in programma)
Annulatie- en bijstandsverzekering. Indien u geen verzekering bij ons afsluit, gelden de
bijzondere voorwaarden begeleide reizen van Reizen Patteeuw (Lic. 1269/7291). Deze zijn
op verzoek verkrijgbaar bij ons op kantoor.
Gereserveerde zitplaats in de autocar (zie lager)
Stadstaksen, toeristenbelasting en checkpoints van steden (deze worden afgerekend bij het
afhalen van de reisdocumenten of zijn ter plaatse te betalen)
Supplement voor thuisophaling indien u verder dan 20 km van Eine woont

Reizen Scheldevallei NV – Fietelstraat 129 – 9700 Eine-Oudenaarde
Vergunning A1831 – BTW BE 0406 041 307 – RPR Oudenaarde
Reis georganiseerd i.s.m. Reizen Patteeuw

OPGELET: indien extra’s inbegrepen zijn of als er iets uitzonderlijk niet is inbegrepen staat dit steeds
bij de tekst zelf vermeld.
Naargelang de omstandigheden kunnen de volgorde van bezoeken of voorgestelde hotels nog
wijzigen zonder afbreuk te doen aan kwaliteit en/of programma.
Voor alle reizen moeten er minimum 20 deelnemers zijn voordat de reis doorgaat (tenzij anders
vermeld).

Reservering zitplaats in de autocar (niet verplicht):
Alle zitplaatsen van de autocar kunnen ingenomen worden, u kan max. 1 zitplaats p.p. reserveren.
•
•
•

Voor de eerste twee rijen € 1,25 per dag per persoon
Vanaf de derde rij tot de zevende rij € 2,50 per persoon voor de volledige reis
Vanaf de achtste rij (eerste rij achter de middendeur autocar) is de reservering gratis

Reizen Scheldevallei NV – Fietelstraat 129 – 9700 Eine-Oudenaarde
Vergunning A1831 – BTW BE 0406 041 307 – RPR Oudenaarde
Reis georganiseerd i.s.m. Reizen Patteeuw

