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Zou u er niet bijna een moord voor doen? 
Na bijna 10 jaar vertrekt  de roemruchte Venice Simplon-Orient-Express 

nog éénmaal vanuit Amsterdam!  En ú kunt erbij zijn! 
Na een feestelijke ontvangst op Amsterdam Centraal Station 

gaat u met de meest historische trein ter wereld op weg naar Venetië. 
Er zijn slechts 172 plaatsen beschikbaar.



de Venice simplon

orient-eXpress
Beleef het mee! Royalty, aristocraten, ilmsterren en schrijvers gingen u voor. 

Stap uit de hectiek van de moderne wereld en ervaar de luxe en stijlvolle ambiance uit de 
jaren ’20 en ’30 van de vorige eeuw. Terwijl de Alpen en de Dolomieten aan uw raam 

voorbijtrekken kunt u genieten van de meest romantische reis ter wereld. 
Niet voor niets was deze legendarische trein het decor van boeken en ilms. 

Wie denkt niet aan ’Murder on the Orient-Express’ ?

Alle 17 rijtuigen zijn met veel zorg in hun oude glorie gerestaureerd en vormen 
ware schatkamers vol ingenieuze houtmozaïeken, lonkerend kristal en kostbare bekleding. 
De stewards serveren het ontbijt en de middagthee in uw coupé. Zij zorgen ervoor dat het u 
gedurende de hele reis aan niets ontbreekt. De trein telt 3 prachtig gedecoreerde restaurants. 

Tijdens het diner en de lunch geniet u van het beste wat de Franse keuken te bieden heet. 
Het wijnaanbod verrast zelfs de meest verwende kenner. U bent ook van harte welkom in een 

van de twee barrijtuigen waar een pianist zorgt voor de muzikale omlijsting. 
En natuurlijk blijt de bar open tot de laatste gast naar bed gaat… De Venice Simplon-
Orient-Express is een ’Grand Hotel op Rails’ dat staat voor nostalgie, stijl en elegantie.

Belmond Hotel 

cipriAni *****deluXe

Als Venetië een theater is, dan is het Belmond Cipriani de Koninklijke Loge. 
Vele ilmsterren, staatshoofden en andere beroemdheden 

logeren regelmatig in dit schiterende hotel.

Het Belmond Hotel Cipriani is rustig gelegen op het Giudecca eiland, 
recht tegenover het San Marco plein, op 5 minuten varen 

(gratis 24-uurs service met de eigen hotelboot).

De kamers zijn ruim, zeer smaakvol ingericht en bieden alle uitzicht 
op de lagune of op de fraaie tuinen. Het hotel telt twee restaurants van topniveau, 

twee bars, een spa, een itnesscenter, een tennisbaan alsmede een 
verwarmd zwembad van olympische afmetingen. 

De service in dit hotel van wereldfaam is onberispelijk. 
Zie ook hotelcipriani.com 



p r o G r A 

VrijdAG
1noVemBer 2019

Feestelijke VIP-ontvangst in Restaurant 1ste Klas op spoor 2b van het 
Centraal Station in Amsterdam. Rond 19.00 uur stapt u aan boord 

van de Venice Simplon-Orient-Express. Na vertrek gaat u aan tafel voor een 
voortrefelijk diner in een van de sfeervolle restaurantrijtuigen.

ZAterdAG
2 noVemBer 2019

Ontbijt, geserveerd in uw eigen compartiment.  Lunch en Aternoon Tea worden opgediend 
terwijl de Venice Simplon-Orient-Express door de Alpen en de Dolomieten rijdt. Eind van 

de dag aankomst op het station van Venetië. Transfer per watertaxi van het station 
naar het luxe Belmond Hotel Cipriani waar u wordt ontvangen met een welkomstcocktail. 

 G r A m m A
mAAndAG

4 noVemBer 2019

In de loop van de dag transfer per watertaxi van het 
Belmond Hotel Cipriani naar de luchthaven van Venetië. 

Per speciaal chartertoestel vliegt u rechtstreeks terug naar Amsterdam.

ZondAG
3 noVemBer 2019

Dag ter vrije besteding in Venetië. 
U kunt ook deelnemen aan één van de excursies die wij aanbieden.

    



w

GrAnd suites

De Venice Simplon-Orient-Express beschikt over een rijtuig met 3 Grand Suites. 
Dit is wereldwijd de meest luxe accommodatie op rails. Elke suite beschikt over een groot 
tweepersoonsbed, een aparte zitkamer en een volledige badkamer met douche, toilet en wastafel. 

De Grand Suites zijn vernoemd naar 3 romantische bestemmingen van de trein: Parijs, 
Venetië en Istanbul. Elke suite heet een unieke, kostbare inrichting die is geïnspireerd op 
deze steden.

Gasten in Grand Suites genieten van veel extra’s zoals butler-service, kaviaar bij aankomst in 
de trein, onbeperkt champagne tijdens de treinreis, gastronomische maaltijden desgewenst 
in de privacy van de eigen suite, persoonlijke op maat gemaakte gadgets en gratis art-deco 
badjassen. In een Grand Suite reist u in ongeëvenaarde luxe en stijl naar Venetië.

Reissom met verblijf in een Grand Suite is op aanvraag.

w

 ArrAnGementsprijs

 Reissom € 4.995,- per persoon 
 Toeslag eenpersoons-accommodatie € 1.450,- 
 Toeslag Cabin Suite: 
 (2 geschakelde compartimenten o.b.v. 2 personen) € 3.340,- p.p.

 Inbegrepen in de reissom:

 •	 VIP	ontvangst	op	Amsterdam	Centraal	Station
	 •	 Treinreis	per	Venice	Simplon-Orient-Express	van	
  Amsterdam naar Venetië, inclusief verblijf in een 
  tweepersoons-privécompartiment
	 •	 Diner,	ontbijt,	lunch	en	Aternoon	Tea	tijdens	de	treinreis		
	 •	 Transfers	in	Venetië	per	watertaxi
	 •	 Twee	nachten	verblijf	in	een	tweepersoonskamer	in	het	
  5-sterren Belmond Hotel Cipriani in Venetië inclusief uitgebreid 
  ontbijtbufet 
	 •	 Welkomstcocktail	bij	aankomst	in	Belmond	Hotel	Cipriani	
	 •	 Speciale	chartervlucht	van	Venetië	naar	Amsterdam
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Marije Breuker

Motivation Travel B.V.

motivationtravel.nl

T +31-(0)33-4624662

M +31-(0)6-25550596

mb@motivationtravel.nl

AANMELDEN

Voor deze bijzondere reis kunt u zich aanmelden  

door een mail te sturen naar onderstaand adres.


