
 

  

ACHTER DE 

SCHERMEN SCHIPHOL  

& AMSTERDAM  

ZA 27.10.18–ZO 28.10.18 

2 dagen  

HEEFT U GEEN KEUZE KUNNEN MAKEN UIT DE MEERDAAGSE 

REIZEN WAAR DE SPAARKAART VAN TOEPASSING IS, DAN IS 

DIT UW KANS !!  

Hotelovernachtingen:  

1 x overnachting in LUXE kamer met ontbijt *** 

comfortabele kamer met douche of bad en WC 

hoteltaxen 

Prijs: 139 €   (optioneel avondbuffet incl 2 consumpties 29 €) 

MET UW VOLLE SPAARKAART VERREKEND BETAALD U SLECHTS 99 €  

 

 

 

 

 

 



08u30 Lommel garage - 08u45 Overpelt ziekenhuis - 08u50 Neerpelt station -  

09u00 Achel Quatre Bras - 09u05 Hamont Axa Bank - 09u20 Bree Colruyt - 09u30 Kinrooi  

DAG 1 ( ZATERDAG 27.10.2018) 

Via uw gekozen opstapplaats rijden richting Nieuwegein. Onderweg ontvangt u een gratis koffie 

met gebak op de bus en maken we een vrijblijvende tussenstop.  Omstreeks 

11u30 komen we aan in Nieuwegein bij City Plaza, een overdekt 

winkelcentrum met een ruim aanbod van winkels; je vindt er vanalles. 

Mode & beauty, maar ook horeca & eten. Cityplaza Nieuwegein: winkels in 

overvloed! Hier kan u vertoeven tot 

15u00.   

Daarna brengen wij u naar Hotel Van Der Valk in Schiphol. Een 

luxueus hotel met zeer ruime kamers,  alle voorzien van een 

balkon of terras en een eigen badkamer met een  douche en/of 

bad. Omstreeks 16u00 komen we aan bij ons hotel waar u in alle 

rust zich kan installeren in uw luxueuze kamer. Van Der Valk beschikt over een uitgebreid 

wellnesscentrum met onder andere een binnenzwembad, een sauna en een stoombad.  U kunt 

heerlijk ontspannen in de unieke verwarmde ligstoelen.  Ook biedt het hotel een fitnessruimte met 

ultramoderne apparatuur. 

Tegen een kleine meerderheidsprijs van 29 € kan u s ’avonds genieten van een zeer verzorgd 

dinerbuffet inclusief 2 consumptie.  

 

 

 

 

DAG 2 ( ZONDAG 27.10.2018 )  

In de voormiddag, na een ZEER RIJKELIJK  ontbijtbuffet in het 

restaurant brengen wij u naar Nederlands grootste luchthaven 

AIRPORT SCHIPHOL.  De luchthaven Schiphol verwelkomt jaarlijks 

miljoenen mensen, die naar Schiphol komen om te vliegen, 

vliegtuigen te bekijken, te ontspannen, te shoppen, of om te 

werken. Er komt best een hoop bij kijken om vliegtuigen te laten 

vliegen.  Zoveel, dat je feitelijk kunt stellen dat Schiphol een kleine stad is.  Laat je verrassen, en 

ontdek hoe Schiphol werkt en wat er allemaal bij komt kijken om al die miljoenen passagiers af te 

handelen. De Schiphol Behind the scenes tour laat je zien wat er allemaal wel niet gebeurt op een 

luchthaven.  De schiphol behind the scenes multimedia tour 

geeft je een kijkje achter de schermen van de luchthaven en is 

een ware beleving. De tour brengt je op plekken waar je 

normaal gesproken niet zou komen. Hierbij kun je denken aan 

de brandweer, de sneeuwvloot, de grote hangars, het 

platform en nog veel.  prijs +/- 19 € pp  

Daarna brengen wij U naar Amsterdam City hier kan u nog 

even nagenieten, waarna we huiswaarts rijden.   


