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Libelle Zomerweek
Kom ook naar de Libelle Zomerweek! Thema 2022: The best of 25 jaar Libelle
Zomerweek!
Van 19 tot en met 25 mei vindt de extra feestelijke 25e editie van de Libelle Zomerweek
plaats in de Expo Haarlemmermeer. Een mooie mix van (glazen) binnenruimtes en een
groen buitenterrein waardoor het feestje nog beter buiten én binnen te vieren valt.
Hét feest voor vriendinnen, zussen, moeders, dochters en collega’s! Geniet samen van
spetterende optredens, lekker eten en shop bij de leukste merken tijdens deze extra
feestelijke editie.
AMZ verzorgt het dagarrangement op:
- Vrijdag 20 mei
- Zaterdag 21 mei
- Woensdag 25 mei
Arrangementen
Libelle Zomerweek - alleen vervoer v.a. € 36,00
Libelle Zomerweek - incl. entree v.a. € 47,00
* Meer informatie over de arrangementen op de volgende pagina's
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Libelle Zomerweek - alleen vervoer
PROGRAMMA
Libelle Zomerweek: een feest voor vriendinnen! ?
Na onze ophaalroute rijden we rechtstreeks naar het Almeerderstrand, waar u van 11.30
uur tot 18.00 uur de beurs kunt bezoeken. Vertrek met touringcar 18.15 uur. Thuiskomst
op de diverse plaatsen 20.45 - 21.45 uur.
INCLUSIEF
vervoer met luxe Keurmerk touringcar voorzien van faciliteiten zoals
airconditioning, toilet, DVD-speler
koffie/thee met versnapering op de heenreis
EXCLUSIEF
entreekaart
MEER INFORMATIE
COVID19:
M.i.v. 23 maart 2022 gelden er geen beperkende maatregelen meer.
Wij gaan ervan uit dat al onze reizigers vrij zijn van covidklachten; koorts,
verkoudheidsklachten of andere ziektesymptomen.

AMZ.nl

•

0113-351551

•

Pagina 2/3

•

26/05/2022

Reisinformatie
Meer informatie
0113-351551
Prijs vanaf
€ 36,00

0113 - 351 551
Libelle Zomerweek - incl. entree
PROGRAMMA
Libelle Zomerweek: een feest voor vriendinnen! ?
Na onze ophaalroute rijden we rechtstreeks naar Expo Haarlemmermeer, waar u van
11.30 uur tot 18.00 uur de beurs kunt bezoeken. Vertrek met touringcar 18.15 uur.
Thuiskomst op de diverse plaatsen 20.45 - 21.45 uur.
INCLUSIEF
vervoer met luxe Keurmerk touringcar voorzien van faciliteiten zoals
airconditioning, toilet, DVD-speler
Koffie/thee met versnapering op de heenreis
entreekaart Libelle Zomerweek
MEER INFORMATIE
COVID19:
M.i.v. 23 maart 2022 gelden er geen beperkende maatregelen meer.
Wij gaan ervan uit dat al onze reizigers vrij zijn van covidklachten; koorts,
verkoudheidsklachten of andere ziektesymptomen.

AMZ.nl
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

•

0113-351551

•

Pagina 3/3

•

26/05/2022

Reisinformatie
Meer informatie
0113-351551
Prijs vanaf
€ 47,00

