
Amsterdam kan men best bestempelen als een veelzijdige, gezellige en ex-
centrieke wereldstad, met een bonte mix van culturen! Amsterdam heeft één 
van de gaafste historische stadskernen van de wereld. Het is niet beroemd 
om z’n kerken en paleizen, maar om z’n monumentale woonhuizen. De grach-
tengordel met de talrijke bruggetjes draagt bij tot het charmante kader van de 
stad. Wat het allemaal nog aantrekkelijker maakt is de kleinschaligheid; alle 
bezienswaardigheden liggen op wandelafstand van elkaar. We krijgen gedu-
rende deze citytrip ook een algemene indruk van deze stad tijdens een boot-
tocht over de Amsterdamse grachten en een stadswandeling langs de 
gezellige pleintjes en steegjes. We zullen al snel de sfeer voelen die in deze 
‘multiculturele’ stad heerst. Op de koop toe kunnen échte cultuurliefhebbers 
hier hun hart ophalen in de verbazingwekkend talrijke musea die deze stad 
rijk is. Beleef Amsterdam samen met ons!

hotel•info 
 
We overnachten in Van der Valk Hotel Volendam****, gelegen in een rustige, landelijke omgeving op ca. 15 km van 
Amsterdam. Comfortabele kamers met eigen badkamer uitgerust met bad/douche, toilet, haardroger, telefoon, flatscreen-
TV, koelkastje, koffie- en theefaciliteiten en safe. WiFi. Gratis gebruik van zwembad. In het restaurant Martinus wordt 
een smakelijk uitgebreid ontbijtbuffet geserveerd en ’s avonds genieten we in het restaurant van een heerlijke interna-
tionale maaltijd.  
Logies: 11A: standaard éénpersoonskamer; 22A: standaard tweepersoonskamer (max. 2 volw.).  

NEDERLAND

DAG 1 | Vertrek ’s morgens vanuit Hasselt en 
Mol via Breda en Utrecht naar Amsterdam. Als 
eerste kennismaking met deze wereldstad 
voorzien we een grachtenrondvaart (ca. € 12). 
Na het vrije middagmaal maken we een stads-
wandeling door de historische kern van Am-
sterdam: van de Dam naar de Herengracht, de 
Keizersgracht en de Prinsengracht met het 
Anne Frank-huis, richting Amstel, waar in de 
17e eeuw de voorname burgers woonden. An-
deren kunnen hun namiddag op eigen initiatief 
invullen. We hebben de gelegenheid om de 
gezellige Amsterdamse sfeer op te snuiven. ’s 
Avonds genieten we in ons hotel Van der Valk 
Volendam**** van een heerlijk avondmaal. 
Overnachting. 
DAG 2 | Na het ontbijt vertrekken we naar de 
Zaanse Schans, een unieke woon-werkbuurt 
met verschillende musea, molens, ambachten, 
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GRACHTEN, PLEINTJES 
EN LEUKE WINKELTJES! 

AFREISDATA PRIJS PER PERSOON 
IN TYPE 22A HALF PENSION 

 
31/10/2020 € 205 
14/11/2020 € 195 
28/11/2020 € 195 

 TOESLAG: 
11A: + € 41.  
INBEGREPEN:  
vervoer heen en terug met luxe autocar;  
1 overnachting basis half-pension vanaf avondmaal 1e 
dag t/m ontbijt 2e dag; audioguide systeem; begeleiding.  
NIET INBEGREPEN:  
tafeldrank; middagmalen 1e en 2e dag; avondmaal  
2e dag; inkomgelden (richtprijzen zie programma);  
persoonlijke uitgaven; reisverzekering.  
REISFORMALITEITEN:  
geldige identiteitskaart volstaat.  
Kinderen Kids-ID.      
VERZEKERINGSTARIEF:  
globale reisverzekering: € 4,95/dag/pers. 
enkel annuleringsverzekering: € 4,35/dag/pers. 

extra info > carolus.be

2-DAAGSE BEGELEIDE STEDENREIS 
PER LUXE AUTOCAR

Programma onder voorbehoud van wijziging.

BEGELEIDE STEDENREIS  2 DAGEN — AFSTAND MOL-HASSELT-AMSTERDAM: CA. 200 KM

AMSTERDAM

restaurants en een bezoekerscentrum. Het 
geeft een uitstekend beeld over hoe de Zaan-
streek er in de 17e en 18e eeuw heeft uitge-
zien. De Zaanse Schans is één van de 
toeristische topattracties van Nederland. We 
keren terug naar het centrum van Amsterdam 
voor vrij middagmaal. In de namiddag moge-
lijkheid tot bezoek aan één van de talrijke, heel 
interessante Amsterdamse musea zoals het 
Rijksmuseum, het Van Gogh Museum, het 
Scheepvaartmuseum, het Anne Frank Huis, 

het ‘New Metropolis’… of waarom geen wan-
deling in het Vondelpark en even gezellig rond-
kuieren in de omgeving van het Leidseplein of 
langs de Leidse gracht... Omstreeks 17.00 uur 
vertrekken we via de Nederlandse autowegen 
huiswaarts. Thuiskomst rond 19.00 uur. 

Dit is een vrijblijvend programma. U kan op 
eigen initiatief (en in overleg met onze reis-
leider) de stad verkennen.

TIP: een museumbezoek 2e dag?  
We raden aan uw tickets op voorhand  

online te bestellen. Dit om lange wacht- 
tijden te vermijden.


