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BUSREIZEN 2015 6-daagse standplaatsreis 23/12 - 28/12

Woensdag 23 december: Na de ophaalroute rijden we 

naar ons lunchadres. Dan verder richting Valkenburg, waar 

we ruim op tijd arriveren om een bezoek te brengen aan de 

oudste en grootste ondergrondse kerstmarkt van Europa. Na 

het diner komt de reeds beroemde Christmas Parade voorbij. 

Donderdag 24 december: We maken vandaag een 

prachtige rit met de bus.  Onderweg gaan we aan tafel 

voor de lunch. We brengen onder andere een bezoek aan 

Monschau, waar u vrije tijd heeft om een wandeling te 

maken door het stadje, dat rijk is aan vakwerkhuizen en 

mooie winkeltjes. ’s Avonds is er gelegenheid tot bijwonen 

van de Kerstnachtdienst.

Vrijdag 25 december, 1e Kerstdag: Na het ontbijt heeft 

u vrij, en kunt u eventueel de Kerstdienst in Valkenburg 

bijwonen. Na de lunch maken we een mooie rondrit door de 

omgeving. We stoppen even bij het Drielandenpunt in Vaals, 

het hoogste punt van Nederland. ’s Avonds  kunt u genieten 

van een uitgebreid 6-gangen ‘diner dansant’, met sfeervolle 

livemuziek. 

Zaterdag 26 december, 2e Kerstdag: Na de lunch in het 

hotel stappen we in de bus. We willen een bezoek brengen 

aan Magisch Maastricht, waar het Vrijthof is omgetoverd tot 

een waar winterparadijs.  Eenmaal terug in het hotel wacht 

ons wederom een heerlijk 6-gangendiner en entertainment. 

   

Zondag 27 december: 

Na het ontbijt brengen we een bezoek aan het Mergelrijk; 

een ware beleving. Vervolgens gaan we in de bus voor de 

Mergellandroute. Deze fantastische route voert ons langs  

de mooiste dorpen en landschappen van Limburg.  

Maandag 28 december: Helaas is er een einde gekomen aan 

deze schitterende kerstreis en moeten we terug naar  

Friesland. Tussen de middag gaan we aan tafel voor een  

afscheidsdiner, waarna we u terug brengen naar uw woonplaats. 

Valkenburg is een druk bezochte vakantieplaats, gelegen in één van de mooiste 
gebieden van Nederland. In deze periode is de kerstsfeer overal: in de gezellige 
restaurants en cafés, in de fraai geëtaleerde winkels, bij de hotels. Bovendien zal 
de spetterende Christmas Parade door het centrum van Valkenburg trekken met 
mooi verlichte praalwagens en dansers gehuld in prachtige kostuums. Tijdens 
deze kerstreis kunt volop genieten van een echte ‘Verwenreis’: indrukwekkende 
excursies, prachtige rondritten en heerlijke buffetten en diners! Wij hopen de 
gezelligste tijd van het jaar met u door te mogen brengen. 

Kerstreis
Valkenburg

Reisinformatie
Reis 7: Kerstreis Valkenburg, 6-daagse standplaatsreis

Vertrek:  woensdag 23 december 2015
Retour: maandag 28 december 2015

Kosten voor deze verwenreis: € 799,00 p.p.
Boekingen vóór 1 september 2015: € 779,00 p.p.
Toeslag 1-persoonskamer: € 50,00 p.p.
Annuleringsverzekering: € 50,00 p.p.
Reisverzekering: € 9,00 p.p.
Bovenstaande prijzen zijn op basis van vol pension incl. elke dag een 

4-gangenmenu, op beide kerstdagen een 6-gangenmenu, sfeervolle live-

muziek tijdens kerstdiner, de genoemde excursies, entrees enz. 

Hotelinformatie
Standplaatshotel: Hotel Monopole, Valkenburg
Faciliteiten: restaurant, terras, bar, lift, wifi 

Alle kamers zijn voorzien van douche, toilet, radio, televisie  
en föhn

Valkenburg kerstmarkt 

fluweelengrot


