KEUVELEN EN GEZELLIGHEID ALOM IN ROTTERDAM EN AMSTERDAM, NEDERLAND
DRIEDAAGSE AUTOCARVAKANTIE VAN VRIJDAG 23 TOT EN MET ZONDAG 25 AUGUSTUS 2019
VERBLIJF
Laat u helemaal meevoeren met de flair van deze twee prachtige Nederlandse steden! Bezoek eerst
Rotterdam, één van de belangrijkste havensteden van Europa. Ontdek de haven, hippe buurten en
moderne architectuur. Daarna is het richting Amsterdam, de bruisende hoofdstad. Het artistieke
erfgoed, het uitgebreide grachtennetwerk, de typische huizen en het Rijksmuseum zijn maar een paar
aspecten die deze stad zo iconisch maken. We verblijven in Motel One Amsterdam in het hartje van
Amsterdam, recht tegenover het beurs- en congresgebouw RAI. Dit hotel staat volledig in het teken van
de stalen ros: een uit wielen bestaand kunstwerk decoreert de ontbijtruimte en in de One Lounge wacht
u een abstract kunstwerk van fietsen als roomdivider. Alle kamers zijn uitgerust met een badkamer met
douche/wc, haardroger, TV, gratis wifi, airconditioning en een mobiele werkplek met stoel.
PROGRAMMA
BEZOEK ROTTERDAM
De eerste dag start aan de Erasmusbrug, de Zwaan. We schepen in voor een rondvaart in de haven van
Rotterdam. In de namiddag bezoekt u de Kubuswoningen, het beeld van Pim Fortuyn, de Markthallen en
uiteraard Erasmus. Voor u Rotterdam verlaat, maakt u nog een busrit langs enkele iconische plekken
zoals het Centraal Station, de Euromast, de Kunsthal en natuurlijk de thuishaven van Feyenoord: de
Kuip.
BEZOEK AMSTERDAM
Op de tweede dag rijdt u tot aan Heineken Experience. U kuiert eventjes op de Albert Cuypmarkt, in de
volkse buurt De Pijp om daarna het Museumplein te bezoeken met diverse, prestigieuze musea naast
elkaar. In de namiddag gaat de verkenning verder met de grachtengordel, de Jordaan en de Dam. Na
wat vrije tijd is er aansluitend een wandeling in het Red Light District.
U bezoekt op de derde dag de Rembrandthoeve en Gassan Diamond’s met een rondleiding in de
diamantenslijperij. In de namiddag passeert u nog langs de Bloemenmarkt, het Begijnhof en het
Historisch Museum.
PRIJS
€ 499 per persoon
€ 83 toeslag single
€ 50 vroegboekkorting tot en met 7 januari 2019
INBEGREPEN
Vervoer autocar, verblijf kamer met ontbijt, permanente gids en programma.
NIET INBEGREPEN
Persoonlijke uitgaven, lunch en dranken, inkomgelden voor de bezoeken, annulatie- en
bijstandsverzekering.

