
 

 

 

 

5 - daagse drielanden excursie reis naar o.m.  
Valkenburg, Königswinter en Blegny. 

 

Deze zeer compleet verzorgde excursiereis brengt u naar het zuidelijke puntje van Nederland.  
Vanuit Valkenburg gaan we de omgeving verkennen en maken dagelijks een uitstapje naar een van 
de bezienswaardigheden in Nederland, België en Duitsland. 
Alle in het reisprogramma opgenomen excursies e.d. zijn in de prijs inbegrepen. 
Bijbetaling tijdens de reis is dus niet aan de orde. 
 
Tijdstip:     Maandag 16 september t/m vrijdag 20 september 2019 
Hotel:         Hotel Schaepkens van St. Fijt, 
Adres:        Nieuweweg 40-44, 6301 EV Valkenburg 

Website:    www.hotelschaepkens.nl 

 

 

 

Het volledige reisprogramma treft u hieraan. 
Deze 5-daagse reis kunnen wij u aanbieden voor: 
2 – persoonskamer:                          €  495,00 p.p. 
1 – persoonskamer toeslag van:     €    50,00 p.p. 

Inclusief: 
• Vanaf uw woonplaats luxe Comfort Class touringcar met ervaren chauffeur/reisleider; 

• 4 nachten verblijf in Hotel Schaepkens van St. Fijt in Valkenburg 

• Verzorging op basis van vol pension vanaf diner op dag 1; 

• Koffie met vlaai bij aankomst in het hotel; 

• Lunches tijdens de excursiereizen; 

http://www.hotelschaepkens.nl/
http://www.hotelschaepkens.nl/


• Afscheidsdiner bij Partycentrum Antoine in Soerendonk; 

• Diverse avonden live entertainment & Oud Hollandse spellen; 

• 2 x Daags Happy Hour; 

• Om 10.30 en 15.30 uur gratis koffie/thee; 

• Gratis entree tot Holland Casino; 

• Gratis Wifi; 

• Alle genoemde excursies en entreegelden (zie het dagprogramma). 
 

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. 
 

Welke excursies en entreegelden zijn in de prijs inbegrepen: 
• Demonstratie glasblazerij Gerardo Cardinale; 

• Rondrit Mergellandroute; 

• Boottocht Königswinter; 

• Rit met de Drachenfelsbahn;. 

• Bezoek met gids aan de mijn van Blegny; 

• Rondrit Blegny. 

• Bezoek aan een Limburgse Brouwerij; 

• Bezoek aan Kasteel Hoensbroek 
 

Minimum aantal deelnemers: 30 

Om organisatorische redenen kan worden afgeweken van het programma. 
 
 
 
 
 

Dagprogramma drielanden excursie reis naar o.m.  
Valkenburg, Königswinter, Blegny 

 
 

 

Maandag 16 september 2019, aankomst Valkenburg                
Bij uw aankomst in Hotel Schaepkens van St. Fijt wordt u verwelkomd met een koffie en een heerlijk 
stuk Limburgse vlaai. Nadat u bent ingecheckt kunt u op eigen gelegenheid Valkenburg bezoeken.  
 
  

Dinsdag 17 september 2019, Mergellandroute en Maastricht 

Als we genoten hebben van het heerlijke ontbijt gaan we Klein Zwitserland, zoals Zuid-Limburg wordt 
genoemd, nader verkennen. We rijden delen van de Mergellandroute. Tijdens de route brengen we 
een bezoek aan de glasblazerij van Gerardo Cardinale in Vaals. Tijdens deze rondrit zal een lunchstop 
niet ontbreken. Uiteindelijk komen we uit in het prachtige Maastricht waar u op eigen gelegenheid 
de stad kunt verkennen. Geniet o.a. van het Vrijthof en de Sint Servaas basiliek.   
 
 



Woensdag 18 september 2019, Königswinter 

Na het ontbijt vertrekken we naar Königswinter. Daar schepen we in en maken een 2 uur durende 
rondvaart over de Rijn. We varen richting Remagen/Linz waarbij we langs het slot Marienfels, het 
eiland Nonnenwerth met het Benedictijnenklooster, Rolandseck en de ruïne Rolandsbogen komen. 
Nadat we weer zijn aangemeerd wacht ons een heerlijk Duits Mittagsessen. Na de lunch gaan we met 
de Drachenfelsbahn de Drachenfels op om bij het gelijknamige slot te kunnen genieten van het 
prachtige uitzicht over de Rijn en het Zevengebergte. Nadat we weer op Rijnniveau zijn teruggekeerd, 
gaan we via een mooie route terug naar Valkenburg voor het diner.  
 
 

Donderdag 19 september 2019,  
Als we weer hebben ontbeten vetrekken we voor een bezoek naar een van de Limburgse brouwerij-
en. Na de lunch bezoeken we kasteel Hoensbroek, waarna we weer terugkeren naar ons hotel in Val-
kenburg.             
 

    
Vrijdag 20 september 2019, Blegny             
Vandaag gaan we ondergronds. Na het ontbijt vertrekken we naar de mijn van Blegny. We maken 
eerst een rondrit door de streek in een toeristentreintje. Daarna genieten we van een heerlijke 
streekkoffietafel. Dan kunnen we, nadat we een film over het ondergrondse leven hebben gezien, 
met goed gevulde magen afdalen in de mijn van Blegny. Nadat we allemaal weer het daglicht hebben 
gezien, vertrekken we, voor ons afscheidsdiner, naar Partycentrum Antoine in Soerendonk. Na afloop 
van het diner wordt u weer naar uw woonplaats gebracht.  
 
 
 
 

Contact gegevens 
 
Adres       
Postcode         
Woonplaats     

Telefoon no.     
Mobiel no.         
Email              
Website            

: 
 
: Lochtenburg 47 
: 5481 CN 
: Schijndel 
 
: +31 (0) 73 – 6 89 26 06 
: +31 (0) 6 - 22 57 40 38 
:  info@countrytravel.nl 
:  www.countrytravel.nl 
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