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Driestedentrip
Zuid-Holland
Het Vredespaleis, de oudste universiteit van Nederland, de Sleutel‑
stad, de Porceleyne Fles, de Oude en Nieuwe Rijn, het Internationaal
Gerechtshof, de moord op Willem van Oranje, Beatrix en Willem
Alexander op kot, de Nieuwe Kerk, de crypte van de Oranjes,
het Meisje met de Parel, de geboortestad van Rembrandt,
de Prinsengracht... Ga mee met ons op stedentrip naar Den Haag,
Delft en Leiden!
PROGRAMMA
Dag 1 Samenkomst op de camping in
Den Haag. Kort na de middag welkomstdrink en briefing. Avondwandeling
door de duinen naar Kijkduin, de
kleine tegenpool van Scheveningen. Op
terugweg gaan we nog langs het 'Hemels
Gewelf', een landschapskunstwerk van
de Amerikaanse kunstenaar James
Turell en een sensatie voor het oog.
Dag 2 Met het openbaar vervoer naar
Den Haag centrum voor een gegidste
wandeling door de residentiewijk, het
oude dorp Die Haghe en het Binnenhof.
Na een middagpauze brengen we
samen met een gids een bezoek aan het
Panorama Mesdag. We besluiten deze
dag met de werken van Escher in het
Paleis.
Dag 3 Vandaag trekken we met bus en
tram naar Delft, de stad van Johannes
Vermeer. We maken een geleide stadswandeling door historisch Delft met
o.m. een bezoek aan de Nieuwe Kerk.
In deze kerk vinden we het praalgraf
van Willem van Oranje en worden
traditioneel de Oranjes bijgezet. Na een
gezamenlijke lunch volgt een bezoek
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DEN HAAG, DELFT OFS
LEIDEN: WIE KAN ONN?
HET MEEST VERLEIDE

DEELNAMEPRIJS
aan museum Het Prinsenhof en aan het
Vermeer Centrum.
Dag 4 Vandaag trekken we opnieuw met
de bus naar Den Haag voor een gegidste
wandeling in het Statenkwartier. Deze
wijk werd grotendeels aangelegd rond
de eeuwwisseling (19de-20ste eeuw) en
wordt gekenmerkt door het diagonaal
stratenpatroon, pleinachtige kruispunten en het veelvuldig toepassen van de
jugendstil. Na de middag brengen we
een gegidst bezoek aan de collectie van
het Mauritshuis, waar het overbekende
Meisje met de Parel van Johannes
Vermeer hangt.
Dag 5 Met de trein naar Leiden.
Tijdens een Bootje-Aap-tocht zal onze
gids op verschillende locaties een
interessant verhaal vertellen. Of dit
waar is, blijft nog de vraag. Aan ons
om te oordelen of het te gek is voor
woorden of dat er toch een kern van
waarheid in zit. Na dit leuk staaltje van
vertelkunst, keren we terug naar de
camping en maken ons klaar voor een
gezamenlijk afscheidsetentje.
Dag 6 Einde en individuele terugreis. △

per persoon (basis: 2 pers./eenheid): 
€ 461
per bijkomende persoon (vanaf 3de pers.):  € 325
alleenreizende: 
€ 596
kinderen: 5 t/m 11j. 
€ 160
	- 5j.
€ 29
supplement hond: 
t.p. betalen

IN DE PRIJS INBEGREPEN
Alle kampgelden incl. elektriciteit • geleide
stadswandelingen Den Haag (dag 2 en dag 4)
en Delft • geleide bezoeken (incl. toegangsgel
den) Mauritshuis, Nieuwe Kerk Delft, museum
Het Prinsenhof, Vermeer Centrum, Escher in
het Paleis • boottocht Delft • toegangsgeld
Panorama Mesdag • openbaar vervoer dag
2, 3, 4 en 5 • lunch dag 3 en afscheidsetentje •
welkomstdrink en extra drink • reisbrochure.

VLAAMSE REISBEGELEIDING
Freddy Vrijders

UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM
15 augustus 2020

RESERVEREN
Via het inschrijvingsformulier op p. 37
of www.vkt.be/reizen

