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Valkenburg in kerstsfeer
Valkenburg in kerstsfeer
Een dag in Valkenburg waarbij een bezoek aan de kerstmarkt in de Fluweelengrot niet
mag ontbreken.

PROGRAMMA
Rond 13.30 uur komen we aan in Valkenburg. Het entreeticket voor de kerstmarkt in de
Fluweelengrot (inbegrepen) krijgt u van de chauffeur uitgereikt. U bezoekt de kerstmarkt (
en ) op eigen gelegenheid.
Kerstmarkt in de Fluweelengrot
Bezoek de sfeervolle en warme kerstmarkt in de Fluweelengrot. Meer dan 50 winkeltjes
met producten en ambachten zijn in de Fluweelengrot te bezoeken. Naast de mooie
decoratie voert een rondgang door de Kerstmarkt Fluweelengrot u langs de
indrukwekkende wandschilderingen, sculpturen, een unieke 18de eeuwse kapel, stands
met kerst- en cadeauartikelen, oude ambachten en een gezellige horecagelegenheid.
Beleef de warme kerstsfeer in de Kerstmarkt Fluweelengrot!
De kerstmarkt in de Gemeentegrot (entreeticket niet inbegrepen), gelegen onderaan de
bekende Cauberg, is de grootste en oudste ondergrondse kerstmarkt van Europa. U zult
verrast zijn door de mooie settings en decors die harmonisch overgaan in stands met
mooie kerst- en cadeauartikelen. De ruime, lange gangen die deze Gemeentegrot
typeren, nodigen u uit voor een urenlang verblijf in een muzikale en met uitstekende
voorzieningen uitgeruste kerstgrot.
Bezoek Santa's Village met de grote kerstboom en vele kraampjes die aansluiten op de
sfeervolle winkelstraten. Als afsluiting is er de Christmas Parade ( vanaf 19.00 uur ) met
verlichte praalwagens en dansers in prachtige kostuums. Vertrek vanuit Valkenburg is
uiterlijk 20.15 uur.
NB.De vertrektijd van de Christmas Parade is onder voorbehoud. Indien de parade later
start of wordt afgelast blijft de vertrektijd met AMZ-touringcar 20.15 uur.
INCLUSIEF
Vervoer met luxe Keurmerk touringcar o.a. voorzien van airconditioning, toilet,
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DVD-speler
Entreeticket voor de Fluweelengrot
EXCLUSIEF
Overige entrees en niet genoemde zaken
Entreeticket Gemeentegrot
MEER INFORMATIE
Route Christmas Parade: Poststraat, Dr. Erensstraat, St. Pieterstraat, Walramplein,
Hovetstraat, Berkelstraat, Grote straat. Bij grote drukte is aan te bevelen naar het
Walramplein te gaan; daar is altijd voldoende plaats.
Meer informatie over Kerststad Valkenburg? Klik hier
COVID19:
Wij gaan er vanuit dat er in december geen maatregelen rondom COVID-19 van kracht
zijn. Mochten er bij uw reis ( weer ) maatregelen van kracht zijn dan zullen wij u tijdig op
de hoogte stellen.
Onze reizigers dienen vrij te zijn van covidklachten; koorts, verkoudheidsklachten of
andere ziektesymptomen.

VERTREKDATA
14-12-2022 - € 49,00
OPSTAPSCHEMA VERTREKDATUM: 14-12-2022
Axel
Rooseveltlaan, De Halle
Borssele
Garage AMZ
Goes
Stationspark t.h. van broodjeszaak 't Smoske
Hulst
Stationsplein
Kapelle
ANWB, de Vierwegen
Kruiningen
Kruiningen, bushalte de Uitkijk
Middelburg
ZEP, busparkeerplaats MiniMundi
Terneuzen
Alvarezlaan, Albert Heijn
Vlissingen
Stadhuisplein/hoek Brouwenaarstraat

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

•

0113-351551

•

Pagina 2/2

•

09/12/2022

10:45
09:15
10:45
11:00
10:55
11:05
10:15
10:30
10:00

