
15-sep

02.30 uur transfer van Ede naar Schiphol le groep Ede opstapplaats zwembad de Peppel 

03.55 uur inchecken op Schiphol le groep Amsterdam Schiphol 

06.15 uur transfer van Ede naar Eindhoven 2e groep Ede opstapplaats 

06.55 uur vertrek van de vlucht (Transavia) le groep Amsterdam Schiphol 

08.00 uur inchecken op Eindhoven airport 2e groep Eindhoven 

09.20 uur aankomst in Valencia le groep 

10.20 uur transfer naar hotel le groep 

11.00 uur aankomst in hotel / bagage stallen le groep SH Valencia Palace/Barceló Valencia 

11.00 uur vertrek van de vlucht (Transavia) 2e groep Eindhoven 

13.20 uur aankomst in Valencia 2e groep 

transfer naar hotel 2e groep 

15.00 uur inchecken hotel le en 2e groep SH Valencia Palace/Barceló Valencia 

middag vrij te besteden bekijk de tips 

20.30 uur vertrek naar restaurant Submarino {lo!;!end} Submarino 

21.00 uur diner in restaurant submarino 

23.00 uur einde diner 

16-sep

ontbijt in het hotel 

09.30 uur fietstour met bezoek aan operagebouw (gids) start vanuit het hotel SH Valencia Palace 

panoramische tour in bus (met bezoek aan operagebouw - gids)  3 personen start vanuit het hotel SH Valencia Palace 

13.30 uur tapas lunch onderweg / fietsen inleveren bij restaurant  

na lunch - vrij te besteden 

terug in hotel 

21.00 uur vertrek naar Marina Beachclub (transfer bus) start vanuit hotel SH Valencia Palace (bus) 

21.15 uur aankomst bij Marina Beachclub / aperitief aan het strand 

diner 

24.00 uur einde diner en bustransfer naar hotel 

eventueel op eigen gelegenheid de club bezoeken (geen bustransfer) 

17-sep

ontbijt in het hotel 

tip: in de ochtend naar 'Mercado Central' 

11.00 uur uitchecken hotel (bagage stallen) of eerder 

16.30 uur vertrek vanuit hotel naar vliegveld bus 

17.15 uur inchecken retourvlucht 

19.15 uur vertrek van de vlucht (Vueling) Valencia - Amsterdam 

19.15 uur vertrek retourvlucht (Vueling) groepsboeking 

22.00 uur aankomst op Schiphol 

22.30 uur bustransfer van Schiphol naar Ede (opstapplaats) 




