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Toe aan vakantie?

M A G A Z I N E
Z O M E R E D I T I E

2 0 2 0

Van der Valk is al jaren een gevestigde naam in Nederland. We weten
allemaal dat we in de Van der Valk Hotels en Restaurants
terechtkunnen voor een heerlijke maaltijd, onbezorgde
overnachtingen en uitstekende service.
  

Maar wist je dat je ook met Van der Valk op vakantie kunt? Ga
bijvoorbeeld op reis met onze eigen luxe en comfortabele 
Van der Valk Touringcars. Geniet van een heerlijke en ontspannen
vakantie en ontdek de omgeving, cultuur en lokale bevolking.
  

Onze riviercruises zijn al jaren erg populair. Geniet van alle luxe aan
boord van het schip terwijl je langs adembenemende landschappen
vaart en interessante steden bezoekt. 
   

Daarnaast is Van der Valk Vakanties specialist in vliegvakanties naar
de Nederlandse Antillen en combinatiereizen. Zo kun je bijvoorbeeld
Aruba, Bonaire en Curaçao combineren in één reis. Of combineer de
ABC-Eilanden met een reis door Suriname.
  

Op reis met jouw favoriete artiest en een gelijkgesteld gezelschap? 
Ga dan mee met één van onze artiestenreizen per bus,
riviercruiseschip en vliegtuig. Deze reizen zijn één groot feest!
   

Doe inspiratie op met ons zomermagazine. Een magazine vol met
prachtige reizen, aanbiedingen en tips om deze zomer de ultieme
vakantie te beleven. Ga jij dit jaar ook met Van der Valk op vakantie?
 
MARTIN VAN DER VALK                                       JEANETTE HAGOORT
DIRECTEUR                                                                               ALGEMEEN DIRECTEUR

Van der Valk Vakanties is aangesloten bij
Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). Onder
de garantieregeling vallen alle op onze website
gepubliceerde reizen. Van der Valk Tours is
keurmerk gecertificeerd.
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Dit is inbegrepen!
Vliegreis met klm

23 kg. ruimbagage
12 kg. handbagage
de door jou gekozen verzorging
het door jou gekozen kamertype

Retourtransfer hotel

vliegvakanties:

ANTILLEN
van der valk hotels op de ...

Van der Valk Plaza Beach Resort Bonaire
Plaza Beach Resort Bonaire heeft alles wat je op vakantie zoekt. Je
kunt er hele dagen luieren op het strand of juist een potje beach
volleyballen. Verken de helderblauwe zee per kajak, zeilboot of
standup paddle. Na zo’n verfrissende duik smaakt een fruitige
cocktail of een heerlijke maaltijd in het restaurant nóg lekkerder.
Bonaire staat ook bekend om het prachtige onderwaterleven. Het
resort heeft een eigen duikschool. De duikschool biedt
verschillende arrangementen aan. Dus of je beginner of ervaren
duiker bent: je doet hoe dan ook een onvergetelijke ervaring op.  

Van der Valk Kontiki Beach Resort Curaçao
Beleef het optimale Caribische gevoel in het prachtige Kontiki
Beach Resort. Geniet van het prachtige uitzicht vanuit je kamer op
een uitbundig aangelegde tropische tuin met vele schitterend
gekleurde vogeltjes. Duik vanuit je kamer het buitenzwembad in of
geniet van een ontspannende massage op het prachtige strand.
Van der Valk Kontiki Beach Resort ligt aan het bekende Mambo
Beach met verschillende leuke barretjes, restaurants en winkels.
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WIST JE DAT..
   

Wij buiten Van der Valk Hotels ook andere accommodaties 
aanbieden op de Antillen?

 

   

Bekijk ons volledige aanbod vliegvakanties op www.valkvakanties.nl

Eind 2019 is het
 nieuwe

zwembad op 
Bonaire g

eopend 

Artist 
impression

Bonaire staat bekend om hetprachtige onderwaterleven 

Bij Kontiki kun je pas e
cht goed

'chillen op de
 Antillen'!

Vlakbij Kontiki zijn er genoeg

leuke barretjes en restaurants



Van der Valk
Plaza Beach Resort
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Geweldige locatie bij
Mambo Beach
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Bonaire

Curaçao Van der Valk
Kontiki Beach Resort

Eigen duikschool

All inclusive genieten

Parelwit strand en 
een azuurblauwe zee

Dagelijks entertainment

Plaza Resort investeert 
in ecotoerisme

Vlakbij de luchthaven
en de hoofdstad

Zoutwaterzwembad
door de tuin

Ultiem 
Caribisch gevoel

Gratis strandbedjes

Exclusief genieten bij
Beachclub Mood Beach

Prachtige
tropische tuin
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EILANDHOPPENOntdek jouw favoriete ABC-eiland

Op de Antillen is zoveel te beleven. Wandel over de eindeloze
zandstranden van Aruba, ga op avontuur in het prachtige
Arikok National Park of ontdek de gave streetart van San
Nicolas.
 
Op Bonaire bewonder je het schitterende onderwaterleven.
Bezoek op Bonaire ook de piepkleine slavenhuisjes. De slaven
die hier woonden, werkten vroeger in de zoutpannen. Gelukkig
is er in 1863 een einde gekomen aan de slavernij. Maar de
overblijfselen zijn hier nog goed zichtbaar. 
 
Curaçao is het meest veelzijdige en het levendigste eiland.
Ontdek kleurrijk en gezellig Willemstad, ga snorkelen bij het
onbewoonde eiland Klein Curaçao of ontdek de ruige natuur
van nationaal park Shete Boka. 
 

Tip: 
combineer één van de ABC-Eilanden met Suriname. Tijdens
een combinatiereis heb je eigenlijk meerdere vakanties in
één reis! Wie wil dat nou niet?

Parelwitte zandstranden, azuurblauw zeewater en
wuivende palmbomen: Aruba, Bonaire en Curaçao zijn
echte droombestemmingen. Maar wist je dat ieder eiland
toch heel anders is? Ga eilandhoppen en ontdek welk
eiland jouw favoriet is! 
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DOOR: EMMYLOU KORTSTAM-HULSCHER
Reisspecialiste Combinatiereizen
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A
 
B
 
F

Vliegduur

Goed om te weten!

Amsterdam - Aruba                               10:20 | 11:10
 
Amsterdam - Bonaire                            12:20 | 9:20
       
Amsterdam - Curaçao                             9:50 | 9:15

Tijdsverschil

Munteenheid

Elektriciteit

Taal

In de wintertijd 5 uur en in de zomertijd 6 uur
vroeger dan in Nederland

Voor de Antillen heb je een reisstekker
nodig. Je kunt stopcontacten met type A,
B en F tegenkomen. 

Heen | Terug

Terugweg tussenstop Bonaire
 

 Heenweg tussenstop Aruba

Op Aruba betaal je met de Arubaanse Florijn. Op
Bonaire met de Amerikaanse Dollar. Op Curaçao
betaal je met de Antilliaanse Gulden. Veel
bedrijven accepteren ook de Amerikaanse Dollar.

Beste reistijd
De Antillen zijn het hele jaar door goed te bezoeken.
Het hoogseizoen is vanaf half december tot half
maart.

Nederlands en Papiamento zijn de officiële talen,
maar Engels en Spaans is voor velen ook de
huistaal.

De eilanden pas echt goed ontdekken? 
Huur via ons een auto!

Wij vliegen veilig en vertrouwd met
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Eilandhoppen:

ARUBADe beste spots van 
 Ontdek de natuur 

Zoek bij de prachtige Ayo-
rotsformatie naar de oude
rotstekeningen van de Indianen.
Beklim de één na hoogste heuvel van
Aruba, de Hooiberg, en geniet van het
prachtige uitzicht. Of ga op avontuur
in het ruige Arikok Nationaal Park.

Baby Beach
Baby Beach is een prachtig wit
zandstrand in het zuiden van Aruba. 
Dit strand staat bekend om het
ondiepe water. Baby beach is de
perfecte plek om de onderwaterwereld
van Aruba ontdekken. Ga bijvoorbeeld
snorkelen of neem er je eerste duik! 

San Nicolas
San Nicolas werd bekend door een
olieraffinaderij. Toen in 2012 de fabriek
dichtging, werd San Nicolas een
spookstad. Totdat graffiti-artiesten en
kunstenaars tijdens de Aruba Art Fair
de stad omtoverden tot een waar
openluchtmuseum vol street art.

TO DO'S OP BONAIRE

Duiken en snorkelen
De absolute nummer 1 to do op Bonaire is de
onderwaterwereld verkennen. Bonaire is één van
de beste duik- en snorkellocaties ter wereld.
Doordat het gebied beschermd is, zijn er veel
koraalriffen en kun je genieten van een prachtig
onderwaterleven.

Kajakken door de mangroves
In het mangrovebos naast Lac Bay kun je kajakken.
Dit is ook zeker een aanrader! Je kunt een tour
boeken door de mangroves. Je vindt er prachtige
vissen, schildpadden en kleurrijke vogels. Welke
avonturier en/of natuurliefhebber wil dat nou niet?

TIP
S v

oo
rCURAÇAO 

Bezoek paradijs Klein Curaçao
Curaçao is zelf al een prachtig eiland, maar wist
je dat Curaçao ook een zusje heeft? Klein
Curaçao ligt op circa 1.5 uur varen en is een klein,
onbewoond eiland met prachtige witte
zandstranden. Klein Curaçao is een paradijs voor
snorkelaars en duikers.

Eat like a local!
Curaçao heeft vele leuke eetgelegenheden.
Probeer ook eens de lokale lekkernijen. Drink
bijvoorbeeld een Awa di Lamunchi of een
Batido. Lunch bij Plasa Bieu, de hotspot voor de
locals. Uiteraard mag een vers gevangen vis
tijdens de vakantie niet op het lijstje ontbreken!

Bekijk ons volledige aanbod vliegvakanties op
WWW.VALKVAKANTIES.NL

1. 2. 3.

1. 2.

1. 2.
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Zon

En een cocktail

Strand

In de hand!
#metvalkopvakantie

Zee

|  07

wij genieten graag met jou mee!
Deel jouw vakantiefoto's en

gebruik #metvalkopvakantie 
op Instagram.
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De veelzijdigheid van Suriname maakt het land ideaal
voor rondreizen, tours en dagtochten. Alles is mogelijk!
Bij Van der Valk Vakanties raken wij niet uitgepraat over
Suriname. Suriname heeft namelijk alles wat je in een
vakantie of rondreis zoekt: prachtige ongerepte natuur,
vriendelijke en gastvrije bevolking, een diverse cultuur
en een veelzijdige (maar bewogen) geschiedenis. Om
nog maar te zwijgen over het heerlijke eten dat
voortkomt uit de traditionele Surinaamse keuken. Al het
bovenstaande maakt rondreizen in dit land een unieke
en betoverende ervaring.

Suriname:

 
Suriname ligt gedeeltelijk in het Amazonegebied.
Natuurliefhebbers kunnen in Suriname dus hun hart
ophalen. In Suriname bewonder je het ongerepte
regenwoud, uitgestrekte savannes, mangrovebossen,
maar ook kolkende rivieren, watervallen en
schitterende strandjes. Dierenliefhebbers worden ook
verliefd op Suriname. In het land leven namelijk
ongeveer 140 soorten zoogdieren, waaronder de
jaguar, poema en dolfijn. In Suriname vind je ook de
rode ibis, papegaaien en (onze favoriet) de toekan.

betoverend mooi &veelzijdig

 
Er is voor iedereen wel iets te doen in Suriname. Wist je
bijvoorbeeld dat Paramaribo - 'the Wooden City of the
Caribbean' op de Werelderfgoedlijst staat? Er is dus
genoeg te zien, maar Paramaribo heeft ook leuke
winkelstraten en een gezellig nachtleven. Op zoek naar
iets rustigers? Ga dan naar een marrondorpje. Hier zie je
de lokale houtsnijwerkers en inheemse pottenbakkers.
Liever de lokale koffie proeven? Bezoek dan de prachtige
koffie- en cacaoplantages. Natuurlijk kun je ook heerlijk
ontspannen op één van de stranden

Genoeg te ontdekken!

Avontuurlijk & wild
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Wij vliegen veilig en vertrouwd met

TIP VAN ONZE REISSPECIALIST:
Combineer Suriname met 
één van de ABC - eilanden

In Suriname kun je de toekan spotten!
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RIVIERCRUISE?

De Donau
Met een lengte van ruim 2800 kilometer is de Donau de één
na langste rivier van Europa. De Donau stroomt door wel 10
landen heen: Duitsland, Oostenrijk, Slowakije, Hongarije,
Kroatië, Servië, Bulgarije, Roemenië, Moldavië en Oekraïne.
Tijdens een donaucruise vaar je langs prachtige, historische
steden. 
 

De Rijn

 
Ga jij mee varen over de sprookjesachtige Rijn?

De Moezel

De Rijn is 1233 kilometer lang, waarvan 800 kilometer door
Duitsland heen stroomt. Verder stroomt de rivier door
Zwitserland, Duitsland, Frankrijk en Nederland. Tijdens een
mooie rijnreis vaar je langs verschillende steden, zoals: Bazel,
Straatsburg, Mannheim, Rüdesheim, Koblenz, Bonn, Keulen en
Arnhem. 

De rivier de Moezel stroomt door Frankrijk, Luxemburg
en Duitsland. De rivier mondt na 544 kilometer bij
Koblenz uit in de Rijn. We combineren daarom de
Moezel en de Rijn soms in één reis. Tijdens een
riviercruise over de Moezel kun je genieten van onder
andere: Cochem, Bernkastel en Koblenz. 
Ga jij mee varen over de magische Moezel?
 

Waar ga jij heen op

" geniet van het
uitzicht

vanaf het
water "

Geniet van het uitzicht vanaf het water én bezoek de
mooiste plaatsen: dit zijn de kenmerken voor het maken
van een riviercruise. Tijdens een riviercruise vaar je langs
adembenemende plaatsen waar je ook kunt deelnemen
aan mooie excursies. Twijfel je over welke rivier je wilt gaan
varen? Bekijk hieronder algemene informatie over de
rivieren en check onze tips voor het boeken van jouw
droomriviercruise!

 
Ga jij mee varen over de 'Schöne Blaue Donau'?
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Vertrek op 22 juni 2020 en 03 augustus 2020

Even een korte vakantie op het mooiste stukje van de Rijn?
Gewoon om jezelf te verwennen, kennis te maken met het
cruisen of om iets te vieren. Deze 4-daagse cruise is daar
perfect voor! Vaar mee vanaf Arnhem naar onder andere;
Keulen, Bonn, Königswinter, en Düsseldorf .
Hotelschip: Rembrandt van Rijn**** op basis van
volpension.

De schitterende en gevarieerde landschappen die aan je
voorbij trekken en de prachtige dorpen en steden die we
onderweg bezoeken, zorgen ervoor dat je reis niet meer
stuk kan. Van de Drosselgasse in Rüdesheim tot aan de
vakwerkhuisjes in Cochem: het is in één woord genieten!
 
Hotelschip: Salvinia**** / Azolla**** op basis van volpension.

voor het boeken van een riviercruise!

WWW.VALKVAKANTIES.NL   |   INFO@VALKVAKANTIES.NL   |   TEL. 0172 - 46 96 96

Een kleine greep uit het aanbod:

TIPS

Boek jouw riviercruise!

4-DAAGS SNOEPREISJE DUITSLAND

6-DAAGSE CRUISE OVER DE RIJN
EN MOEZEL NAAR COCHEM

1  .  Kies een rivier of landschap

2 . Kies een hotelschip

3 . Bekijk de vaarroute en het programma

4 . Bekijk, selecteer en boek excursies

5 . Controleer de prijs en verzorging

Vertrek op 18 september 2020 en 02 oktober 2020

Vanaf €375,- per persoon

Vanaf €560,- per persoon

|  10

Kijk voor ons volledige aanbod riviercruises op
 WWW.VALKVAKANTIES.NL

Vraag onl
ine of tel

efonisch

de reisbro
chure aan



SENIORENCRUISE
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EXCLUSIEVE VAN DER VALK
 Seniorencruise

“Ontdek Nederland vanaf het water en vaar vanaf 
Amsterdam naar Enkhuizen, Hoorn, Kampen en Lelystad."

VERBLIJF AAN BOORD VAN:
HS Bellejour****

Van 29 maart t/m 1 april 2020 organiseert Van der Valk
Vakanties opnieuw een seniorencruise. Tijdens deze 
4-daagse cruise vaar je vanaf Amsterdam naar 'haringstad'
Enkhuizen, historisch Hoorn en Hanzestad Kampen.
 
Tijdens de voorjaarsseniorencruise ontdek je de prachtige
steden die Nederland rijk is. Vanaf Amsterdam varen we naar
Enkhuizen. Enkhuizen heeft een rijke historie. Zo werd de stad
vroeger gezien als het centrum voor de haringvisserij.
 
We varen verder naar de prachtige stad Hoorn met zijn gezellige
authentieke sfeer. Wandel door het oude centrum en geniet van
het mooie uitzicht op één van de vele terrassen.
 
Vanuit Hoorn varen we naar de levendige middeleeuwse
Hanzestad Kampen. Bekijk hier ook de trots van Kampen: het
schip de Kamper Kogge. De Kamper Kogge is een exacte
reconstructie van een authentieke kogge uit 1340, gevonden na
de drooglegging van de Flevopolders. Daarna varen we via
Lelystad terug naar Amsterdam.

4-DAAGSE RIVIERCRUISE

vanaf
€299,- p.p.

3 overnachtingen aan boord van het
riviercruiseschip HS Bellejour 
Volpension (ontbijt, lunch, diner) 
Welkomstdiner 
Afscheidsdiner
Dagelijks afternoon tea inclusief koffie, thee
en diverse lekkernijen
Dagelijks entertainment aan boord
Van der Valk reisleiding

Deze riviercruise is inclusief: 

Alphen aan den Rijn - Vogelpark Avifauna
Leiderdorp - Activite De Ommedijk
Zoetermeer - Seniorencomplex Gondelkade
Gouda - parkeerterrein bij Groenhovenbad
De Bilt - Van der Valk Hotel de Bilt-Utrecht
Rotterdam -  Busplatform metrostation
Capelsebrug

  

*Excursies niet inbegrepen       **Bustransfer €25,- p.p.

Opstapplaatsen**

Tijdens deze cruise kun je deelnemen aan een
stadsrondrit met een elektrisch busje door Hoorn
en een stadswandeling met gids door Kampen.* 
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Vanaf
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Wandelen door een Winter wonderland
 

Winterwandelen is een geweldige ervaring! Door de
gezonde lucht en het geluid van de knisperende sneeuw
maak je je hoofd helemaal leeg. Daarom gaan we van 
21 t/m 27 maart 2020 weer op winterwandelreis.
 
Dit jaar gaan we naar het prachtige Hopfgarten im Brixental in
Oostenrijk. We verblijven in het luxe 4-sterrenhotel Leamwirt. 
Na een dag wandelen, ontspan je in de heerlijke
(aroma)sauna of infraroodcabine.
 
We hebben weer een aantal prachtige routes uitgestippeld. 
Mijn wandelschoenen staan al klaar! Die van jou ook?

DOOR: SELMA VAN DER MEIJ
Reisleidster Wandelreizen

“Het knisperende geluid
van sneeuw, de frisse
winterlucht en het
prachtige witte

landschap: daar kan ik
echt van genieten"

Wist je dat?
Je tijdens onze wandelreizen op eigen tempo kunt
wandelen, omdat we in twee groepen lopen?
We dit jaar al voor het 13e jaar met succes de
winterwandelreis organiseren?
Deze reis volledig verzorgd is, zodat je kunt ontspannen
en het gezellig kunt hebben met andere reizigers?

 
 

PS Vergeet je thermokleding en stevige
waterdichte bergschoenen niet!

Vervoer per luxe Van der Valk touringcar
(comfort class)
6 overnachtingen in 4-sterrenhotel Leamwirt
(halfpension)
Professionele reisleiding
4 wandeldagen met professionele berggidsen
incl lunch
Glühweinparty
Schlagerparty
Stempelkaart + wandelspeld

Deze wandelreis is o.a. inclusief: 

7-DAAGSE BUSREIS

p.p.€798,-

WWW.VALKVAKANTIES.NL   |   INFO@VALKVAKANTIES.NL   |   TEL. 0172 - 46 96 96

vanaf
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vanaf €0, p.p.
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Berlijn:
BUSREIS BRUISEND BERLIJNBUSREIS BERLIJN LIGHT FESTIVAL

5-DAAGSE BUSREIS

€329,- p.p.

5-DAAGSE BUSREIS
vanaf €299,- p.p.

Bezoek Berlijn tijdens het unieke Festival of Lights! Laat
je tijdens deze 5-daagse busreis verrassen door de
lichtkunstenaars, die Berlijn elke avond in de
schijnwerpers zetten. Tijdens het Festival of Lights
verandert Berlijn in één grote artistieke tentoonstelling.
 
Overdag maken we veel leuke uitstapjes. 's Avonds
bewonder je de kleurrijk en prachtig verlichte
monumenten, gebouwen, bezienswaardigheden en
historische pleinen. 
     

Ga met ons mee en geniet van dit bijzondere evenement
in de historische stad Berlijn.

Opstapplaatsen: Alphen aan den Rijn - Van der Valk Avifauna | De Bilt - Van der Valk Hotel de Biltsche Hoek 
Apeldoorn - Van der Valk Hotel de Cantharel | Hengelo - Van der Valk Hotel Hengelo | Arnhem - Rijnhal
Rotterdam - Metrostation Capelsebrug

Vertrek op: 11 oktober 2020 Vertrek op: 19 juli 2020

Hoe ontdek jij de
wereldstad Berlijn? 

vanaf

De 5-daagse Berlijnreis is het paradepaardje van
Van der Valk Vakanties. Onze ervaren chauffeurs
die de stad op hun duimpje kennen, laten je kennis
maken met deze bruisende stad. Natuurlijk staat er
ook een bezoek aan Potsdam op het programma. 
 
Er is geen stad ter wereld waar het contrast tussen
oud en nieuw zo tastbaar is. Je vindt er de de mooiste
musea, prachtigste monumenten, de beste
restaurants, fantastische winkels en nog veel meer…
    

Reis mee naar Berlijn en ervaar zelf hoe Oost en West 
30 jaar na de val van de muur er nu uitzien.

Busreis per luxe touringcar
4 overnachtingen in het 4* Van der Valk Berlin
Brandenburg (logies en uitgebreid ontbijtbuffet)
Stadsrondrit met Nederlandssprekende gids
Bezoek aan Potsdam

Inclusief:
Busreis per luxe touringcar
4 overnachtingen in het 4* Van der Valk Berlin
Brandenburg (logies en uitgebreid ontbijtbuffet)
Stadsrondrit met Nederlandssprekende gids
Bezoek Fernsehturm
Lichttour Berlijn
Bezoek Potsdam

Inclusief:
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PRAAG
LIGHT FESTIVAL

Vertrek: 15 oktober 2020

Bewonder
Praag tijdens
het Festival
of Lights 

Het Light Festival in Praag wordt ook wel Signal
Festival genoemd. Tijdens het Light Festival
creëren verlichtingsontwerpers  uit binnen- en
buitenland allerlei prachtige lichtkunstwerken in
de straten en de historische
bezienswaardigheden. Tijdens het festival is de
prachtige stad Praag nóg mooier!
 
Ga jij met ons mee Praag bewonderen?

5-DAAGSE BUSREIS
Light Festival Praag

€365,-vanaf
p.p.

Vervoer per luxe touringcar 
4 overnachtingen in 4-sterrenhotel Holiday Inn Congress
Centre incl. ontbijt
Stadstour en stadswandeling met Nederlandssprekende gids
Excursie Kutna Hora met Nederlandssprekende gids
Lichttour.

Praag is de prachtige hoofdstad van Tsjechië. Met zijn vele
bezienswaardigheden zoals historische gebouwen,
imposante bruggen en moderne architectuur is Praag een
geweldige plek om te bezoeken. Bewonder het gebied
rondom de Praagse Burcht en wandel over de beroemde
Karelsbrug. In oktober bezoeken we Praag tijdens het
lichtfestival. Tijdens het festival toveren kunstenaars de stad
om in een waar lichtjesspektakel. Laat jij je ook betoveren
door prachtig Praag tijdens het lichtfestival?
 

Inclusief:

Alphen aan den Rijn – Vogelpark Avifauna 
De Bilt - Van der Valk Hotel de Biltsche Hoek
Apeldoorn - Van der Valk De Cantharel
Hengelo - Van der Valk Hotel Hengelo
Rotterdam - Metrostation Capelsebrug
Arnhem - Rijnhal

Opstapplaatsen:
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Normandië is een veelzijdige en interessante
bestemming vanwege de historie en prachtige natuur.
Normandië staat bekend om de stranden waar de
geallieerden op 6 juni 1944 (D-Day) landden om Europa
te bevrijden. Op deze dag begon de bevrijding van West-
Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tijdens deze
indrukwekkende busreis bezoeken we verschillende
historische plaatsen. Dit is een reis om nog jaren aan
terug te denken.
 
Deze traditionele reis naar Normandië neemt je mee langs
alle kenmerkende plekken zoals de invasiestranden Omaha
Beach en Utah Beach, de Atlantic Wall, begraafplaatsen,
musea en bunkers. Hierdoor krijg je een goed beeld van wat
zich hier heeft afgespeeld. 
 
We bekijken de schilderachtige plaats Honfleur, nemen je
mee naar de spectaculaire krijtrotsen van Étretat. Natuurlijk
mag een bezoek aan het beroemde tapijt van Bayeux niet
ontbreken. 
 

Kortom: een veelzijdige reis die je niet mag missen!
 

Normandië
Een indrukwekkende busreis naar

5 overnachtingen in 3-sterrenhotel inclusief
ontbijt en diner
Vervoer per luxe touringcar vanuit diverse
opstapplaatsen
Bezoek D-Daystranden Omaha beach en Utah
Beach 
Bezoek Caen en Bayeux
Bezoek Cote Fleurie en de krijtrotsen 
Bezoek en proeverij ciderproducent

Deze busreis is inclusief: 

6-DAAGSE BUSREIS

p.p.€569,-
25 t/m 30 augustus9 t/m 14 juni

Vanaf

Alpen aan den Rijn - Avifauna 
Gouda – parkeerterrein bij Groenhovenbad,
Tobbepad 4 
Rotterdam – Metrostation Capelsebrug
Dordrecht – Van der Valk Hotel Dordrecht 
Gilze Rijen – Van der Valk Hotel Gilze-Tilburg

Opstapplaatsen
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Frankrijk: 10-DAAGSE BUSREIS

€699,-vanaf

p.p.

Vervoer per luxe Van der Valk touringcar in
comfortclass 
2 tussenovernachtingen in Midden Frankrijk op
een tweepersoonskamer inclusief ontbijt 
7 overnachtingen in Van der Valk Hotel 

Dagelijks uitgebreid ontbijtbuffet in 

Excursieprogramma inclusief bezoek Château
Sainte Roseline met wijnproeverij en
bezichtiging

     St. Aygulf in een tweepersoonskamer 

     Van der Valk Hotel St. Aygulf 

Deze busreis is inclusief: 

Opstapplaatsen:
Alphen aan den Rijn - Van der Valk Avifauna
Vianen - Van der Valk Hotel Vianen
Rotterdam - Metrostation Capelsebrug
Eindhoven - Van der Valk Hotel Eindhoven
Urmond - Van der Valk Hotel Stein-Urmond
Vught - Van der Valk Hotel s' Hertogenbosch-Vught
Gilze Rijen - Van der Valk Hotel Gilze-Tilburg

Vertrek op: 15 mei 2020 & 18 september 2020

10-daagse busreis Côte d'Azur
Altijd al een bezoekje willen brengen aan het luxueuze
Zuid-Frankrijk? 
 
De uitstapjes naar het Monaco van Prinses Gracia, de
charmante straatjes van Antibes en de fine fleur van 
St. Tropez maken deze reis tot één van de pareltjes van
Van der Valk Vakanties. Ga mee en voel de wind van de
Middellandse Zee door de haren en snuif het parfum op in
Grasse. Samen met jou heffen wij graag het glas in
Château Sainte Roseline waar de meest heerlijke wijn
wordt verbouwd. 
 
We verblijven in één van onze favoriete Van der Valk
hotels: 4-sterrenhotel Van der Valk St. Aygulf. Het hotel
ligt aan het strand en is voorzien van alle gemakken.
 
Ga je dit jaar ook met ons mee de Côte d' Azur
verkennen?
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Duitsland:

Dit jaar is de 250e verjaardag van de briljante componist
Ludwig van Beethoven. Ter ere van het Beethoven-jubileumjaar
gaan wij op beethovenreis. Deze unieke en muzikale reis staat
helemaal in het teken van het bijzondere leven van Beethoven.
Ontdek de vele werken en geniet van een exclusief optreden
van pianist Jan Vayne op een prachtige locatie.
      

Op zondag 16 december 1770 werd Ludwig van Beethoven
geboren in Bonn. Het wonderkind maakte wereldberoemde
werken als de opera Fidelio en de Derde symfonie Eroica. Tot op
de dag van vandaag staat Beethoven nog steeds aan de top van
de beroemde componisten van de geschiedenis. Deze muzikale
reis staat helemaal in het teken van Beethoven. Een bijzondere
belevenis met veel prachtige muziek.

Intiem concert:
JAN VAYNE

exclusief voor ons
reisgezelschap
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Busreis Beethoven - Bonn

Opstapplaatsen:
Alphen aan den Rijn - Van der Valk Avifauna
Rotterdam - Metrostation Capelse Brug
Amsterdam - Amsterdam Sloterdijk, Piarcoplein
De Bilt - Van der Valk Hotel de Biltsche Hoek
Arnhem - Rijnhal

Vervoer per luxe touringcar vanuit diverse
opstapplaatsen 
2 overnachtingen in 4-sterrenhotel Collegium
Leoninum 
Verzorging op basis van halfpension
Reisbegeleiding door Nederlands Grootkoor
dirigent Nan van Groeningen
Concert pianist Jan Vayne op een prachtige
locatie
Stadswandeling

Deze busreis is inclusief: 

3-DAAGSE BUSREIS
BEETHOVEN - BONN
vanaf € 369,- p.p.

Verblijf in dit prachtig voormalig klooster

12 t/m 14 juni8 t/m 10 mei 21 t/m 23 augustus 18 t/m 20 september
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Wals samen met André Rieu op zijn magische
klanken in Keulen. Samen met het Johann Strauss
Orkest zorgt de succesvolle violist voor een magisch
spektakel op het podium. Verder bezoeken we,
tijdens deze 3-daagse busreis, de historische steden
Düsseldorf en Keulen.
 
Bewonder in Düsseldorf het oude centrum, ontspan op
een gezellig terrasje of ga winkelen op de beroemde
winkelboulevard Köningsallee.
 

In Keulen vertelt een gids je alles over de rijke
geschiedenis van de historische stad. Natuurlijk
bezoeken we ook de beroemde Dom van Keulen.
 

Het onvergetelijke concert van André Rieu in
de Lanxess Arena in Keulen is de kers op de taart.
 

Boek deze reis vanaf            . Deze prijs is inclusief 
2 overnachtingen in het Hotel Mercure Düsseldorf
Neuss**** (halfpension), vervoer per luxe touringcar
vanaf diverse opstapplaatsen, entree concert André
Rieu, stadstour Keulen en rondleiding Dom van Keulen.

|  18
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Vertrek op: 14 mei 2020

3-daagse busreis: KEULEN 7-daagse busreis: WENEN

ANDRÉ RIEU
Een muzikale reis met:

Vervoer per luxe touringcar
2 tussenovernachtingen in Duitsland (halfpension)
4 overnachtingen in 4* hotel Pyramide inclusief
ontbijt en 2x diner in het hotel
1x Schnitzelmenu in Burgenland Gasthof
Heurigen abend incl. glas wijn, diner en muziek
Bezoek Passau
Stadstour Wenen per touringcar
Bezoek Schönbrunn Palace
2-gangen Pannonian lunch
Bezoek Eisenstadt
Bezoek wijnkelder en proeverij in Rust
Boottrip Neusiedl meer en paardenkoetsrit
Entree Abdij Heiligenkreuz
Bezoek Wienerwald
Entree André Rieu (standaard categorie 4)
Reisbegeleiding

Van 09 tot 15 juni bezoeken wij het prachtige Wenen.
In Wenen zal André Rieu samen met het Johann
Strauss Orkest opnieuw zorgen voor een
spectaculaire show op het podium. Naast het
concert maken we mooie excursies.
 
Boek deze reis vanaf             . Inclusief: 

Vertrek op: 09 juni 2020

€299,-

€659,-

Opstapplaatsen: Amsterdam – Station Sloterdijk | Arnhem – Rijnhal
Alphen aan den Rijn – Van der Valk Hotel Avifauna | De Bilt – Van der
Valk Hotel De Bilt – Utrecht | Rotterdam – Metrostation Capelsebrug 
Gilze – Van der Valk Hotel Gilze-Tilburg Opstapplaatsen: Amsterdam – Station Sloterdijk | Arnhem – Rijnhal

|Alphen aan den Rijn – Van der Valk Hotel Avifauna | De Bilt – Van der
Valk Hotel De Bilt – Utrecht | Rotterdam – Metrostation Capelsebrug  
               Gilze – Van der Valk Hotel Gilze-Tilburg



ZOMER 20

Musikherbst
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OOSTENRIJK:

7-DAAGSE BUSREIS
Musikherbst am Wilden Kaiser
vanaf € 789,- p.p.
Een 7-daagse busreis vol met muziek, dans, plezier en
gezelligheid. Het bekendste volksmuziekfeest in de Alpen,
Musikherbst am Wilden Kaiser in Ellmau, is een must voor
alle liefhebbers van de volksmuziek. 
 
Tijdens twee herfstweken is Ellmau, een idyllisch Tirools
bergdorpje, het podium voor sterren als Hansi Hinterseer, 
Boney M, Vicky Leandros, Nik P, Fantasy en Francine Jordi.
Toeristen uit alle windstreken bezoeken dit beroemde
volksmuziek- en schlagerfeest. Dit feest mag je niet missen!

Vervoer per luxe touringcar in comfort class
6 overnachtingen in een 4* Gasthof in omgeving
Ellmau inclusief ontbijt en diner
4 avonden entree Musikherbst feesttent met
gereserveerde zitplaatsen
Rit met kabelbaan en entree Frühshoppen
Rondvaart Aachensee en bezoek Rattenberg
Entree Boerenmarkt in Ellmau
Bezoek Kufstein en Innsbruck
Nederlandse reisbegeleiding

Deze busreis is inclusief: 

Opstapplaatsen:
Alphen aan den Rijn - Vogelpark Avifauna 
Rotterdam - Metrostation Capelsebrug
Arnhem - Rijnhal
De Bilt - Van der Valk Hotel de Biltsche Hoek

Vertrek op: 22 september 2020

musikherbst

" Genieten van de
muziek en de natuur
in één reis, wie wil
dat nou niet? "
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Van der Valk 
ARTIESTENREIZEN

Op reis gaan is op zichzelf natuurlijk al een feestje, maar
reizen vergezeld samen met jouw favoriete Nederlandse
artiesten en met een gelijk gestemd gezelschap is een nog
groter feest! Daarom heeft Van der Valk Vakanties altijd een
selectie artiestenreizen per bus , vliegtuig en riviercruiseschip
in haar reisaanbod.

Wij begeleiden deze compleet verzorgde reizen altijd
persoonlijk. Zo geniet je van gezellige feestavonden, heerlijke
diners en bijzondere excursies. Nét dat beetje extra
amusement, gastvrijheid en service. Alles om jouw muziekreis
onvergetelijk en uniek te maken!

Welke reizen staan er op het programma? 
Hierbij het programma van de artiestenreizen voor
2020. De artiestenreizen zijn razend populair, dus
wees er snel bij voordat het volgeboekt is!

|  20

Muziek, dans en gezelligheid - één groot feest!

Helemaal Hollands marco de hollander FRANS BAUER John de Bever

En natuurlijk nog veel meer!
Kijk voor meer informatie over de artiestenreizen op

WWW.VALKVAKANTIES.NL

Artiestenreizen programma

24 januari 2020 marco de hollander fanreis

15 maart 2020 artiestenreis naar de sneeuw

31 mei 2020

18 april 2020 frans bauer fanreis naar zuid-f rankrijk

john de bever fanreis naar benidorm

Een greep uit het programma van 2020

BOEK NU DE LAATSTE PLAATSEN
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DOOR: DANIELLE MEIJER
Manager Groepsreizen

GROEPSREIS
Ga gezellig met z'n allen op                              

geheel op maat gemaakt!
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Wist u dat?
Je ook los een touringcar met chauffeur kunt huren bij ons
eigen touringcarbedrijf Van der Valk Tours?
Wij al vanaf 10 personen groepsreizen organiseren naar
bestemmingen over de hele wereld?
Wij specialist in maatwerk zijn?
Wij al ruim 30 jaar ervaring hebben in de reisbranche?

Wist je ook dat wij al jaren groepsreizen op maat
organiseren? Een leuke dagtocht met collega's, met het
voetbalteam op citytrip of met de hele familie naar de
sneeuw: alles kan! Wat de bestemming ook mag zijn, wij
maken jouw groepsreis tot een succes. 
 
Dankzij onze nauwe samenwerking met ons eigen
touringcarbedrijf Van der Valk Tours kunnen wij snel
schakelen en hebben wij vrijwel altijd touringcars én
chauffeurs beschikbaar. Samen met jou komen wij tot het
beste resultaat.

Grootkoor Projecten 
Wij werken al jaren met plezier samen met
Grootkoor Projecten. Samen organiseren we
jaarlijks muzikale koorreizen naar geweldige
bestemmingen. Dit jaar gaan we bijvoorbeeld
naar Wenen en Dubrovnik. Kijk voor meer
informatie op www.grootkoor.nl.

“Een citytrip naar Rome
of met het koor naar

Curaçao? Wij maken jouw
groepsreis tot een succes"
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Maak kennis met..

Van der Valk Tours
ONS EIGEN TOURINGCARBEDRIJF

Ken je ons eigen touringcarbedrijf Van der Valk
Tours al? Al jaren lang verzorgen wij met onze
eigen luxe touringcars alle soorten vervoer in
binnen- en buitenland.
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Van der Valk Tours beschikt over een modern
wagenpark. De touringcars variëren in grootte van 19
tot 90 zitplaatsen. De touringcars zijn comfortabel en
voorzien van alle gemakken, zoals een toilet, koffie-
en theefaciliteiten en airconditioning. Tevens
beschikken we over een touringcar met rolstoellift. Je
herkent onze touringcars aan de karakteristieke
toekan op de zijkant. 

Huur een bus met chauffeur

Schoolreizen

Meerdaagse busreizen

Personeelsuitstapjes

Groepsarrangementen

Vervoer van en naar bestemming naar keuze
tegen een scherp tarief.

Van der Valk Tours organiseert graag het vervoer
voor jouw schoolreis.

Van der Valk Vakanties organiseert verzorgde
busreizen naar diverse bestemmingen in Europa

Gezellige dagje uit met uw collega's? Of een
weekend met het gehele bedrijf naar bijvoorbeeld
Parijs of Berlijn?

Onze afdeling groeps- en incentives is
gespecialiseerd in het samenstellen van
groepsreizen op maat.

Waar kunnen we je mee helpen?

DE NIEUWSTE AANWINST: EEN MIDIBUS VOOR 19 PERSONEN
  Meer informatie nodig?

Of een touringcar huren?
Kijk op WWW.VALKTOURS.NL

Van der Valk Tours 
is keurmerk gecertificeerd. 
Je kunt dus rekenen op een

comfortabele reis met 
vakbekwame chauffeurs.
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Het hele jaar met Van der Valk op 

VAKANTIEwaar gaat de reis heen?

#METVALKOPVAKANTIE


