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Kunstkring vzw 
Culturele Vereniging van het Personeel van BNP Paribas-Fortis 

Afdeling Foto-Toerisme 

 

De afdeling Foto-Toerisme van de Kunstkring heeft het genoegen haar nieuwe activiteit voor te stellen:  
 

Kerstmarkt in Amsterdam & bezoek aan de Efteling 
 

Datum: zaterdag 2 en zondag 3 december 2017 
 

Programma: 
 

 Zaterdag 2/12/2017: 

Vertrek om 8u00 per autocar vanuit de Koolstraat in Brussel (achterkant van het CITEB-gebouw). Een 

parkeerplaats in de bank kan worden aangevraagd.  

Aankomst in Amsterdam ±12u00. 

Vrij bezoek van de kerstmarkten tot 20u00. 

Zie https://amsterdam.org/nl/evenement/119/kerstmarkt.html 
 

Amsterdam is de stad van de mogelijkheden: de hoofdstad van Nederland laat dat nog maar eens zien rond  

de kerstdagen. Hier vind je verschillende kerstmarkten, in alle soorten, maten, kleuren en geuren. Wat je 

ook leuk vindt om te doen, hier in Amsterdam kan het. 
 

Inchecken in ons hotel rond 21u00: 

 Van der Valk Avifauna  
 Hoorn 65 

 2404 HG Alphen Aan Den Rijn 

 Tel +31 172 48 75 75 

 https://www.vandervalkavifauna.nl/ 
 

 Zondag 3/12: 

- Ontbijt (buffet). 

- Vrije tijd voor een facultatief bezoek aan het park van exotische vogels Avifauna.  

(https://www.avifauna.nl/home/)                    

 
- Verder naar de Efteling (aankomst ±12u00)  

Kijk op https://www.efteling.com/nl/park/events/winter-efteling 

 
Duizenden twinkelende lichtjes, winterse lekkernijen, vreugdevuren en besneeuwde dennenbomen. Over de 

ijsbaan zwieren met je lief, gierend van een sneeuwhelling of wegsmelten bij je favoriete sprookje. Beleef 

samen de magie van de Winter Efteling waar de koudste dagen van het jaar het warmst aanvoelen en de 

avonden nog langer mogen duren. 
 

- Rond 17u00 vertrekken wij terug richting Brussel, aankomst ± 19u00. 

  

https://amsterdam.org/nl/evenement/119/kerstmarkt.html
https://www.vandervalkavifauna.nl/kamers-suites/
https://www.avifauna.nl/home/
https://www.efteling.com/nl/park/events/winter-efteling
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-  
 

PRIJS:  

- Leden van de Kunstkring en familie: € 130 p/p 

- Niet-leden: € 140 p/p 

- Opleg van € 35,00 voor een 1 persoonskamer (indien beschikbaar/onder voorbehoud) 

 

Inbegrepen in de prijs: 
 

- vervoer per autocar ***/*. 

  - verblijf in een standaardkamer met bad/douche/toilet op basis van kamer met buffetontbijt 

- de inkom in het attractiepark Efteling 
 

Niet inbegrepen:  
 

andere maaltijden, dranken, persoonlijke uitgave, drinkgeld chauffeur. 

 

Deelname gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. We kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen. 
 

!!!! Enkel de 50 eerste inschrijvingen komen in aanmerking. 

Indien er niet genoeg inschrijvingen zijn, behouden wij ons het recht om de activiteit te annuleren. 

 

 Er wordt een fotowedstrijd georganiseerd m.b.t. de activiteiten van de dag; foto's met formaat 20/30 

worden aanvaard evenals digitale foto's. Zie reglement op onze website: http://users.skynet.be/cae.kkk 
 

 

Interesse?  

 

-  Stuur dan een e-mail naar  

Stanly Simon (stanly.simon@bnpparibasfortis.com) 

 & 

 Michel Van Criekingen (michel.vancriekingen@skynet.be) 

 

EN 

 

Stort het verschuldigde bedrag onmiddellijk op rekening BE25001-5720484-82 met vermelding “Amsterdam” + 

het aantal personen. Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van dit bedrag. 
 

Behalve ernstige gevallen van ongeval of ziekte, wordt bij annulering een participatie of zelf de volledige som 

ingehouden om de vaste kosten van de reis te betalen. 

  

http://users.skynet.be/cae.kkk
mailto:stanly.simon@bnpparibasfortis.com
mailto:michel.vancriekingen@skynet.be
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Noodzakelijke gegevens bij inschrijving: 

 
 

Naam: …………………………………………….  

 

Personeelsnummer: ………………………  

 

Afdeling/Dienst:……………….. …………. 

 

: ………………...  

 

Email: ………..….…………….  ……………………… 

 

      Nummer: …………………………… 

 

Aantal volwassenen: …… Aantal kinderen: ……  

 

Totaalprijs: € ………. 

 

 

Indien parking gevraagd:  

 

Automerk: ……………………………………………. 

 

Nummerplaat: ………………………………………… 

 

 

 

 

Tot genoegen. 

 
 

 

Michel Van Criekingen  
&  

Stanly Simon 

 
 

 
 


