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Met vertrouwen op reis!

Opstappen dicht bij huis Limburgse reisgenoten Limburgse reisbegeleiding Unieke programma's Uitsluitend fijne hotels

Typisch Holland: tussen stad en strand.
Ontdekkingsreis in eigen land vanuit het
hart van de Bollenstreek! 

Lekker weg in eigen land? Een veilig en vertrouwd gevoel! Ga
uitwaaien aan het Noordwijkse strand en lunch in één van de leuke
strandpaviljoens. We ontdekken de leuke stad Haarlem met
historische kerken en grachten. Onze hofstad Den Haag, stad van
nieuwe stijlen tot oude meesters, van winkels en paleizen. En het nog
vaak onontdekte Leiden, de stad die álles heeft. Van verscholen hofjes
uit vervlogen tijden tot leuke boetiekjes en pittoreske pleinen met
leuke terrasjes aan het water. We overnachten in het luxe en moderne
4* Van der Valk Hotel Sassenheim-Leiden, een garantie voor een
heerlijk en gezellig verblijf bij deze Nederlandse keten van top-hotels!
Zowel Den Haag, Haarlem als Leiden gaat u ontdekken middels een
stadswandeling onder leiding van een ervaren stadsgids. De
omgeving liever op eigen gelegenheid ontdekken? Huur dan een fiets
of ebike bij de receptie van het hotel en ontdek de prachtige
omgeving! Bij de receptie liggen diverse fietsroutes al voor u klaar,
bijvoorbeeld een rondje om de Kagerplassen, door de historische stad
Leiden en de stranden van Noordwijk en Katwijk. Natuurlijk kunt u
ook zelf een fietsroute uitstippelen! Wij gaan weer graag samen met u

5 dagen vanaf
€ 595,- p.p.

Inclusief
4 overnachtingen in luxe 4* hotel Van
der Valk Sassenheim-Leiden

4x ontbijtbuffet en 4x 3-gangendiner
(incl. water en 1 drankje )

Stadswandelingen o.l.v. gids in Den
Haag, Haarlem en Leiden

Voldoende vrije tijd in de steden

Op de heenreis bezoek aan
Noordwijk

Op de terugreis bezoek aan Gouda

Vervoer per luxe touringcar (ook
eigen vervoer heen- en terugreis
mogelijk)

Voor ons volledige en actuele aanbod verwijzen wij u graag naar onze website: delimburgerreizen.nl

Versie:  8 April 2022 - Copyright © De Limburger Reizen Pagina 1

https://www.delimburgerreizen.nl/


info@delimburgerreizen.nl

085 273 48 00

Met vertrouwen op reis!

op reis!

 

Dag 1 - Hollandse Kust & Noordwijk

Vanuit onze Limburgse opstapplaatsen rijden we naar de Hollandse
kust (ca. 2 uur rijden vanaf de laatste opstapplaats). De volledige
namiddag heeft u ter vrije beschikking in Noordwijk. Maak een
strandwandeling, flaneer over de levendige boulevard en geniet bij
één van de strandpaviljoens van het geruis van de zee en de zilte
zeelucht. Aan het einde van de middag rijden we in slechts 10
minuten naar ons mooie hotel Van der Valk, inchecken en dineren.
Sluit ’s avonds af in de gezellige bar en zitjes van Ozzo of Nest.

Dag 2 - Leiden

Na een rustig uitgebreid ontbijtbuffet rijden we naar het centrum van
Leiden (ca. 20 minuten rijden), de geboortestad van Rembrandt, voor
een stadswandeling o.l.v. een ervaren gids. Leiden is bekend om zijn
universiteit, historische binnenstad met grachten en prachtige
monumentale gebouwen en zijn vele musea. Maak een rondvaart,
een hofjeswandeling of bezoek een van de vele leuke restaurantjes.
Ook de Hortus Botanicus is een bezoek waard of bezoek een van de
vele musea zoals het vernieuwde Museum “De Lakenhal”. Vanavond
geniet u weer van een goed verzorgd 3-gangen diner in uw hotel.

Dag 3 - Haarlem

Vlakbij het strand, aan de rivier het Spaarne, ligt Haarlem (ca. 40
minuten rijden) met z’n vele monumentale panden en schitterende
oude pleinen. U gaat het allemaal ontdekken middels een wandeling
met gids. U kunt er heerlijk dwalen door kleine straatjes langs
historische panden van bouwmeester Lieven de Key. U heeft de
mogelijkheid om bijzondere musea zoals het Frans Hals Museum of
Teylers Museum te bezoeken (exclusief reissom) en u geniet er van
talloze leuke café’s en restaurants. Niet voor niets wordt Haarlem de
meest Vlaamse stad van het noorden genoemd. Diner in uw hotel.

Dag 4 - Den Haag

Op pad naar onze “hofstad” Den Haag (ca. 30 minuten). We maken
een “residentiewandeling” welke ons langs vele belangrijke
bezienswaardigheden zal voeren. Vervolgens heeft u vrije tijd in het
elegante centrum met prachtige herenhuizen, statige lanen en grote
parken. Voor de winkelliefhebbers is er meer dan genoeg keuze. Den
Haag beschikt over een enorme rijkdom aan museumschatten,
bezoek dan ook een van de topmusea zoals het Mauritshuis of

Onder begeleiding van ervaren
chauffeur/reisleider

Exclusief
Niet genoemde maaltijden en
drankjes

Eventuele verzekeringen

Overige info
Mogelijkheid tot heen- en terugreis
op eigen gelegenheid/ eigen vervoer
(auto/trein)

Fietsverhuur in het hotel, wij
informeren u graag

Minimum aantal deelnemers: 25
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Kunstmuseum Den Haag.

Dag 5 - Gouda & thuisreis

Onze laatste vakantiedag is aangebroken. Na het uitgebreide ontbijt,
rijden we naar Gouda, de Kaasstad van Nederland. In het centrum van
het historische Gouda is er een ruime keuze aan winkelgelegenheid,
musea en sfeervolle grachten met gezellige terrasjes. Breng een
bezoek aan het oude stadhuis uit 1450 of bewonder het prachtige
monument de Sint-Janskerk. Deze kerk is met 123 meter de langste
kerk van Nederland en staat bekend om haar beroemde
gebrandschilderde ramen. Naast deze bijzondere gebouwen is Gouda
onlosmakelijk verbonden met haar Goudse kaas en siroopwafels. In de
late namiddag rijden we terug naar onze Limburgse opstapplaatsen.

Hotel informatie

Van der Valk Sassenheim-Leiden****

We overnachten deze reis in het perfect verzorgde viersterrenhotel
Van der Valk Sassenheim-Leiden, ideaal gelegen in het hart van de
bollenstreek nabij de badplaats Noordwijk en steden Leiden, Den
Haag en Haarlem. Ieder dag staat een uitgebreid ontbijtbuffet voor u
klaar, ’s avonds een goed verzorgd driegangen diner.

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamertoeslag: € 199,-

Hotel website: https://www.hotelsassenheim.nl
Hotel adres: Warmonderweg 8, 2171 AH Sassenheim, Nederland
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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