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’s Morgens vertrekken we vanuit de centrale opstapplaats richting Den Haag. Aangekomen in de 
koninklijke stad beginnen we aan onze stadswandeling en bezoeken we het bekende Mauritshuis 
en de schilderijen uit de Gouden Eeuw. De bus brengt ons rond de middag naar Kijkduin, waar we
genieten van het middagmaal. Na de middaglunch begeven we ons naar het Vredespaleis, waar
onder andere het internationaal gerechtshof gevestigd is. We bezoeken het Visitors Center. 
We gaan naar ons 4*-hotel en nemen onze intrek. Avondmaal in de buurt van het hotel.

België - Den Haag

PROGRAMMA

2 dagen - 1 nacht

Uw gewenste reisperiode

Er is geen Koninklijker stad in Nederland dan Den Haag. Een wandeling over het binnenhof of langs Koninklijk Paleis Noor-
deinde zijn zomaar enkele van de vele statige bezienswaardigheden in Den Haag. Niet voor niets is deze stad de residentie 
van het Koninklijk huis en het dagelijks bestuur van Nederland. Ga zelf op ontdekking tussen de schitterende panden, parken 
en monumenten die Den Haag te bieden heeft.

Delft, bekend om zijn typisch blauw aardewerk, is een prachtig bewaarde en sfeervolle historische stad. Idyllische grachten, 
bruggetjes, patriciershuizen, binnenpleintjes, de Markt met de Nieuwe Kerk en het stadshuis roepen herinneringen op aan 
lang vervlogen tijden. Ontdek de intieme sfeer en proef de historie en gezelligheid van deze romantische stad.
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Na het ontbijtbuffet begeven we ons naar het voormalige huis van kunstenaar en verzamelaar
Hendrik Willem Mesdag. De Mesdag Collectie, voorheen het Museum H.W. Mesdag , is een
museum voor beeldende kunst met topwerken uit de Den Haagse en Franse school. 
Na dit bezoek begeven we ons naar Delft, waar we tijd maken voor een geleide stadswandeling
doorheen het centrum. We genieten van onze lunch en stappen aansluitend in een bootje voor
een tocht op de Delftse grachten. Vanaf het water is de stad bijzonder sfeervol. U heeft een
verrassend zicht op de oude binnenstad en u hoort talloze wetenswaardigheden over de stad.
De boot brengt u naar de Koninklijke Porceleyne Fles. In deze aardewerkfabriek uit 1653 krijgt u
een rondleiding met demonstraties van het beschilderen van Delfts blauw aardewerk. 
Nadien volgt nog wat vrije tijd in de stad om te genieten van een terrasje of eventueel de zeer 
mooie winkeltjes een bezoek te brengen. Via Rotterdam en rijden we terug naar België.

Den Haag - Delft - België



info@ctt.be
www.ctt.be

2

info@ctt.be
www.ctt.be

3

PRIJS & INFO€

• Luxe touringcar met ervaren chauffeur gedurende 
de hele reis.

• Nederlandstalige begeleider gedurende het     
volledige verblijf

• Verblijf in Hotel Holiday Inn Express Den Haag **** 
of gelijkwaardig.

• Alle vermelde uitstappen en ingangstickets
• 2 middaglunches (hoofdschotel +1/4 wijn en water)
• 1 avondmaal (3-gangen menu)
• Audioguides
• Btw, huidige baantaksen en garantiefonds
• € 5 p.p. non-refundable dossierskost   

• Stadswandeling in Den Haag met bezoek aan         
Mauritshuis

• Bezoek Visitors Center van het internationaal         
Gerechtshof

• Bezoek Mesdag Collectie
• Boottocht Delftse grachten
• Rondleiding Koninklijke Porceleyne Fles met            

demonstratie

• Persoonlijke uitgaven
• Annulatie & bijstandsverzekering 6 % van de reissom 

met een minimum van €30,00
• Vrijblijvende fooien voor chauffeur en gids
• Overige dranken bij de lunch en avondmaal

INBEGREPEN

NIET INBEGREPEN

UITSTAPPEN & TOEGANGSTICKETS

HOTEL BUS
Meer info bij reservatie. Meer info bij reservatie.

PRIJS PER PERSOON:

SINGLE SUPPLEMENT: € per persoon. Prijzen 2023 op aanvraag.

€ vanaf 25 betalende deelnemers. Prijzen 2023 op aanvraag.
€ vanaf 35 betalende deelnemers. Prijzen 2023 op aanvraag.
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ALGEMENE VOORWAARDEN
• Onze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing en worden gepubliceerd op onze website www.ctt.be.
• Prijzen werden berekend op basis van de huidige luchtvaarttarieven en huidige wisselkoers. Prijzen onder voorbehoud van beschikbaarheid en     

eventuele koerswijzigingen, toeslagen van de leveranciers, mogelijke toeslagen voor fuel-  of luchthaventaksverhoging .
• De organisatoren behouden zich het recht toe het programma aan te passen aan plaatselijke omstandigheden.
• Wij raden aan dat reizigers die minder mobiel zijn, zich laten vergezellen door een partner die indien nodig hulp kan aanbieden tijdens de uitstappen.

www.ctt.be
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