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Amsterdam is, net als Parijs, een ideale bestemming voor een 
citytrip dicht bij huis. Dankzij de 17e eeuwse grachten en de 
vele culturele mogelijkheden is deze stad een toppertje om 
te bezoeken. De stad is zowel oerhollands als uiterst cosmo-
politisch tegelijkertijd, liefst 178 nationaliteiten vonden er hun 
thuis. En ondanks het feit dat het de hoofdstad van Nederland 
is, blijft Amsterdam echt een stad op mensenmaat, met een 
bruisende gezelligheid.

DAG 1
Vertrek ’s ochtends naar Amsterdam, waar u de gelegenheid heeft om 

tram 2 te nemen, de mooiste tramlijn ter wereld (volgens National 

Geographic Travel). Deze lijn voert u door het centrum tot aan het 

centraal station. Onze gids neemt u mee op pad langs de hoogtepunten 

van de stad. We passeren langs o.a. de Waag en het begijnhof. In de na-

middag staat een bezoek aan het Anne Frank Huis op het programma.

DAG 2
In de voormiddag bieden we de gelegenheid tot een rondvaart over 

de Amsterdamse grachten. Doet u liever wat anders? Onze gids 

neemt u graag mee voor een bezoek aan de Museumwijk. De namid-

dag vatten we samen in twee woorden: shoppen en plezier! Waar 

de Kalverstraat alle grote ketens huisvest, vind je in de 9 Straatjes de 

kleine, originele en exclusieve winkeltjes.

DAG 3
Na het ontbijt verkennen we Volendam, niet voor niets een dorp dat 

sinds 1880 al door beroemde schilders werd bezocht en vereeuwigd. 

Niet voor niets een dorp dat werd bezongen als de parel van de Zui-

derzee. Tegen de middag rijden we door naar de Marken. We maken 

een geleide wandeling door dit bijzonder en authentiek stukje Neder-

land. Terugrit naar huis, zodat we tegen de avond weer in België zijn.

VAN DER VALK HOTEL VOLENDAM 
half pension
Gelegen in een landelijke omgeving, op ca. 15 kilometer van Amsterdam. Er is een 
binnenzwembad en een ruim terras met uitzicht op een meertje. De kamers zijn 
voorzien van alle comfort en hebben een eigen badkamer met bad of douche, 
toilet en een haardroger. Het eigen restaurant serveert een grote verscheidenheid 
aan gerechten. In het hele hotel is WiFi beschikbaar.

3 DAGEN   AMSTERDAM

AFREIS: 19 MEI 2018
Prijs per persoon:  € 295,-
Toeslag single: € 100,-
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