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3 - daags Modern Linedance weekend in Valkenburg a/d Geul  
met choreograaf/DJ Vincent Versteegh 

Dit weekend staat geheel in het teken van de Modern Linedance. Vincent Versteegh de Choreograaf en 
DJ zal u tijdens dit weekend verwennen met de nieuwste dansen. Daartoe zal er een of meerdere 
workshops worden gegeven. In de avonden kunt u helemaal los gaan op de muziek van DJ Vincent. En 
natuurlijk kunt u ook de Kerstmarkten in Valkenburg bezoeken. 

Tijdstip:       Vrijdag 15 november t/m zondag 17 november 2019 
Hotel:           Hotel Schaepkens van St. Fijt 
Adres:          Nieuweweg 40-44, 6301 EV  Valkenburg 
Website:      www.hotelschaepkens.nl 

 

 

Dit 3-daagse Linedance Modern Style weekend kunnen wij u aanbieden voor: 

2 – persoonskamer:     € 169,00 p.p. 

1 – persoonskamer toeslag van:   €   30,00 p.p. 

 
Inclusief: 

♦  Bij aankomst koffie/thee met Limburgse Vlaai; 

♦  2 nachten verblijf in Hotel Schaepkens van St. Fijt in Valkenburg; 

♦  Verzorging op basis van half pension, ontbijt en diner; 

♦  2 linedance avonden met DJ Vincent; 

♦  2 x Daags Happy Hour; 

♦  Om 10.30 en 15.30 uur gratis koffie/thee; 

♦  Gratis entree tot Holland Casino; 

♦  Gratis entree tot recreatiecentrum De Poffermolen; 

♦  Gratis Wifi. 

http://www.hotelschaepkens.nl/
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Exclusief: 
Verzekeringen, deze kunt u wel via Country Travel afsluiten: 

♦  Annuleringsverzekering 6,9% 

♦  reisverzekering € 2,50 per dag; 

♦  De niet vermelde maaltijden; 

♦  Uw persoonlijke uitgaven zoals drankjes e.d. 

♦  Vervoer 

Minimum aantal deelnemers: 30 
Om organisatorische redenen kan worden afgeweken van het programma. 

 
 

3 - daags Modern Linedance weekend in Valkenburg a/d Geul  

met choreograaf/DJ Vincent Versteegh 

Het dagprogramma wordt samengesteld op basis van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de 

Linedance Modern style. Dit programma ontvangt u gelijktijdig met uw reispapieren. In dit programma 

wordt ook tijd ingeruimd voor een bezoek aan de kerstmarten die u ook op zondag kunt bezoeken.  

 

DJ / choreograaf  Vincent 

Vervoer: 

U komt met eigen vervoer naar Valkenburg. Uw auto blijft veilig op de bewaakte parkeerplaats staan. 

Deze parkeerplaats is geheel gratis. 

Het hotel ligt tegen het centrum van Valkenburg en is ook met openbaar vervoer goed te bereiken. Het 

station ligt op 300 meter van het hotel. 

 

 

Contact gegevens: 

Adres        : Lochtenburg 47 
Postcode        : 5481 CN 
Woonplaats    : Schijndel 
Telefoon no.   :  +31 (0) 73 – 6 89 26 06 
Mobiel no.      :  +31 (0) 6 - 22 57 40 38 
Email             :  info@countrytravel.nl 
Website         :  www.countrytravel.nl 

tel:%20+31736892606
tel:%20+31622574038
mailto:%20info@countrytravel.nl
https://www.countrytravel.nl/

