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Dit arrangement is inclusief:

2 of 3x overnachtingen
2 of 3x uitgebreid buffet

2x driegangendiner
Verblijf in december, januari 

en februari

*Kosteloos annuleren tot 12.00 uur op de dag van aankomst

Bekijk dit arrangement op 
valkexclusief.nl/arrangementen

of scan de QR-code.

KOSTELOOS ANNULEREN*

p.p.p.n.
€6950

HARTJE WINTER
ARRANGEMENT 

Opwarmen 
na een heerlijke 

winterse wandeling

Nu vanaf



Voorwoord 

Lieve gast,

Temperaturen dalen, de winterjassen en schaatsen trekken we weer uit 

de kast: het is winter! Kou mag de pret niet drukken en dáárom hebben 

wij alle leuke winteruitjes die te doen zijn rondom onze hotels op een rij 

gezet. Genieten van de winter doe je bij Valk Exclusief.

In deze editie gaan we op stedentrip in Aken, een prachtige stad in Duits-

land, net over de grens bij Limburg (p. 6). De Dom heeft echt een fantas-

tisch aanzicht met haar verlichting als het donker is.

We lichten ook de hoogtepunten van kuststad Den Haag uit. Stad en 

strand zijn namelijk niet alleen maar leuk als het 25+ graden is. Er valt 

genoeg te doen in de winter, zoals een bezoek aan Madurodam of een 

verfrissende wandeling door Nationaal Park Hollandse Duinen (p. 51).

Als laatste tip lichten we een stukje Japan uit in Düsseldorf, namelijk: Little 

Tokyo. Voor het echte Japanse gevoel hoef je niet uren te vliegen, maar rij 

je gewoon in een paar uur de grens over naar Duitsland (p. 70).

Dit en nog veel meer lees je in deze winterwonderlijke editie.

Veel leesplezier en tot ziens in onze hotels!

Veel liefs,

Ook namens Kristien en Daimy,

Anneloes

PS De winnaar van de fotowedstrijd is bekend! Kijk snel op pagina 40 of jij 

hebt gewonnen en doe weer mee!
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Beleef Beleef 
Limburg Limburg 

EN GA DE GRENS OVER
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VALK EXCLUSIEF HOTELS
LIMBURG

1. Hotel Heerlen
2. Hotel Maastricht

3. Kasteel Bloemendal
4. Kasteel TerWorm

T rotseer het 

Limburgse 

heuvellandschap 

en kijk je ogen uit 

als de sneeuw neerdwarrelt in 

het zuiden van ons land. Zeker in 

deze periode van het jaar is het 

de moeite waard om er eens te 

overnachten. Bezoek ook eens 

de naastgelegen stad Aken, in 

Duitsland. Een échte aanrader!

Het is een drukke stad in het 

groen met historische gebouwen 

in een moderne setting. In de 

buurt zijn verschillende wandel- en 

fi etsroutes, maar uiteraard is een 

rondje door de stad zelf ook leuk 

om te doen.

Aken in de winter.

Valk Exclusief Eropuit | 7
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DE DOM VAN AKEN
Wanneer je in Aken bent, mag je de Dom van Aken niet mis-

sen. Dit werelderfgoed vind je midden in het oude stadscen-

trum. Als je er toch bent: sla ook zeker de schatkamer van 

deze kerk niet over. 

Met deze tips ben je optimaal voorbereid op een tripje Aken.

HET KATSCHHOF
Vanuit de Dom van Aken loop je 

zo Het Katschhof op, het centrale 

plein van Aken. Bekijk hier het 

oude stadhuis en mocht je er in de-

cember zijn, dan kun je een rondje 

over de kerstmarkt maken. Op het 

Katschhof worden ook regelmatig 

concerten georganiseerd.

CAROLUS THERMEN
Aken is een echte badstad en 

voor wie ultiem wil relaxen, kan 

terecht bij Carolus Thermen. Het 

water komt uit twee verschillende 

bronnen, één met een tempera-

tuur van 18 graden en één met een 

temperatuur van 38 graden. Echt 

genieten.

www.carolus-thermen.de/nl

WINKELEN
Ook shopaholics komen hier aan 

hun trekken, maar je moet wel 

even weten waar je moet zijn. In 

straten zoals de Annastraße en de 

Kramerstraße slaag je sowieso, net 

als bij de Elisengalerie, een over-

dekt winkelcentrum.

AkenAken
PROEF DE SFEER VAN DE METROPOOL
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De Dom.

Elisengalerie.

Scan de QR-code en boek 
onze winterarrangementen.

Uit eten op een landgoed, hoe bijzonder is dat? Laat 

je culinair verrassen door de keukenbrigade van Valk 

Exclusief Kasteel TerWorm, dan komt het sowieso 

goed.

www.terworm.nl

OP KONINKLIJK NIVEAU 
KASTEEL TERWORM

Of je nu wil tafelen met je dierbaren of een business 

meeting hebt: in Valk Exclusief Kasteel Bloemendal 

kun je altijd terecht. Combineer je diner met een 

keuze van de wijnkaart voor het ultieme avondje uit.

www.hotelbloemendal.nl

CULINAIRE ERVARING 
KASTEEL BLOEMENDAL

Na een winterse dag in de stad kun je heerlijk warm 

tafelen in het Valk Exclusief Hotel Maastricht. Tip: 

bestel de zalm met parelcouscous voor een echte 

smaakexplosie.

www.hotelvandervalkmaastricht.nl

BOURGONDISCH GENIETEN 
HOTEL MAASTRICHT

Van Aziatisch tot Italiaans en van vlees en vis tot 

vega: bij Hotel Heerlen kan het allemaal. Sla ook 

zeker de tarte tatin niet over met appels en appel-

stroop van het eigen landgoed.

www.hotelheerlen.nl

VAN EIGEN LANDGOED 
HOTEL HEERLEN

Na een dagje stad gaat er niets boven een goed bord eten bij een van onze hotels.

4X  SEIZOENS GERECHTEN 
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VALK EXCLUSIEF HOTELS
NOORD-HOLLAND

1. Hotel Akersloot
2. Hotel Amsterdam Zuidas

3. Hotel Haarlem
4. Hotel Oostzaan-Amsterdam

5. Hotel Purmerend
6. Hotel Schiphol

7. Hotel Wieringermeer

Z eg je Noord-

Holland, dan denk 

je waarschijnlijk 

aan de stranden 

bij Zandvoort en Bloemendaal, 

de hoofdstad Amsterdam, het 

schattige centrum van Haarlem 

en de kaasmarkt in Alkmaar. 

Deze keer trekken we naar de 

Noordkop, want ook daar valt 

genoeg te beleven. Bijvoorbeeld in 

Enkhuizen.

Deze havenstad ligt in de regio 

West-Friesland en zit bomvol 

historie. Als lid van de Verenigde 

Oost-Indische Compagnie 

(VOC) was Enkhuizen een van 

de welvarendste steden van 

Nederland in de zeventiende eeuw. 

Ga het vooral ontdekken.

Haven van Enkhuizen.

Magisch Magisch 
Noord-HollandNoord-Holland

LAAT JE VERRASSEN
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WESTERKERK
De Westerkerk is een van de top-

100 monumenten in Nederland, 

dus die moet je hebben gezien. 

Houd de website goed in de gaten, 

want er worden vaak overdekte 

evenementen georganiseerd.

www.westerkerkenkhuizen.nl

ZUIDERZEEMUSEUM
In dit buitenmuseum duik je in het leven van de mensen die 

in Enkhuizen woonden voordat de Afsluitdijk er kwam en 

de Zuiderzee in het IJsselmeer veranderde. De maritieme 

geschiedenis wordt in beeld gebracht. Ook leuk met 

kinderen.

www.zuiderzeemuseum.nl

WESTERSTRAAT
Enkhuizen zit bomvol bijzondere 

boetiekjes, snuisterijen en 

delicatessenwinkels. Het beste 

slaag je in de Westerstraat, 

waar iedere woensdag ook 

markt in. Maar duik vooral eens 

een zijstraatje in om je te laten 

verrassen.
Het orgel in de Westerkerk.

Avond in het buitenmuseum.

Fo
to

: G
er

t E
ijk

el
bo

om
 / 

W
es

te
rk

er
ke

nk
hu

iz
en

.n
l

Fo
to

: M
ad

el
on

 D
ie

le
n 

/ Z
ui

de
rz

ee
m

us
eu

m

EnkhuizenEnkhuizen
EEN PAREL IN WEST-FRIESLAND

Hier ontdek je de historie van de Gouden Eeuw.
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SPROOKJES-
WONDERLAND
Wie in deze regio is opgegroeid, 

zal beamen: als kind moét je in 

Sprookjeswonderland zijn geweest. 

In het park worden – je verwacht 

het niet - verschillende sprookjes 

door middel van poppen en huizen 

uitgebeeld. Ook zijn er attracties. 

Vooral de bootjes in de vorm 

van lieveheersbeestjes zijn een 

aanrader.

www.sprookjeswonderland.nl

STOOMTRAM
Voor wie alleen Enkhuizen 

bezoeken niet genoeg is, kan 

de historische stoomtram 

pakken naar prachtige plekken 

als Hoorn en Medemblik. 

Tijdens de rit worden nog meer 

verschillende stops gemaakt 

en leer je meer over de 

stoomlocomotief.

www.stoomtram.nl

WANDELEN
De stad ontdek je pas echt door een mooie wandeling – als 

het niet te koud is. Via VVV Enkhuizen en de Primera kun 

je diverse wandelroutes krijgen. Boek bijvoorbeeld een 

stadswandeling onder leiding van een gids of ga op zoek naar 

Dwergje Berend via de kinderwandelroute.

www.visitenkhuizen.nl

Stadswandeling langs de Dromedar, de zuidelijke toegangspoort van de stad Enkhuizen.
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Het relaxen begint in Valk Exclusief Hotel Akersloot 

al in de ontvangstruimte, waar je rustig plaats kunt 

nemen op een van de grote banken. Geniet van een 

huisgemaakt gebakje en een goede kop koffi  e.

www.hotelakersloot.nl

Winters weer kan onvoorspelbaar zijn, gelukkig weet je dat je bij onze hotels altijd goed zit. Ook binnen.

LOBBY 
HOTEL AKERSLOOT

Wanneer je Valk Exclusief Hotel Amsterdam 

Zuidas bezoekt, moet je zeker een drankje doen in 

de hotelbar.Dan zit je droog, maar heb je toch een 

prachtig uitzicht over de stad. Tip: Het team bedenkt 

de lekkerste cocktails!

www.hotelamsterdam-zuidas.nl

HOTELBAR 
HOTEL AMSTERDAM ZUIDAS

Valk Exclusief Hotel Haarlem is groot, maar voor 

het knusse gevoel kun je terecht in Birdy’s Bar. Door 

de intieme sfeer is het de perfecte plek om de dag 

na te bespreken.

www.hotelhaarlem.nl

BIRDY’S BAR 
HOTEL HAARLEM

6X LEKKER BINNEN 

In de hotelbar van Valk Exclusief Hotel Oostzaan-

Amsterdam zijn verschillende zitjes waar je je kunt 

relaxen. Heb je echt een koude dag gehad, dan is de 

wellness ook een goed idee.

www.hoteloostzaan-amsterdam.nl

HOTELBAR 
HOTEL OOSTZAAN-AMSTERDAM

Vlak voor je vlucht nog even een hapje eten? Dan 

begint het vakantiegevoel eigenlijk al! Bij Valk 

Exclusief Hotel Schiphol heb je in het gloednieuwe 

restaurant qua zitplekken keuze genoeg – en qua 

lekker eten ook.

www.hotelschiphol.nl

RESTAURANT 
HOTEL SCHIPHOL

Het zit een beetje verstopt in het hotel, maar bij Valk 

Exclusief Hotel Wieringermeer kun je je heerlijk 

terugtrekken in Bar V. Biertje of wijntje erbij en het 

maakt niets meer uit hoe het weer buiten is.

www.hotelwieringermeer.nl

BAR V 
HOTEL WIERINGERMEER

Scan de QR-code en boek 
onze winterarrangementen.

14 | Valk Exclusief Eropuit Valk Exclusief Eropuit | 15
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EvenementenEvenementen
DE KOU TROTSEREN

I JSBEELDENFESTIVAL ZWOLLE
(t/m 5 maart 2023)

Je hebt er 275.000 kilo ijs en 275.000 kilo sneeuw voor nodig, 

maar dan heb je ook wat: het IJsbeeldenfestival Zwolle. In 

een vrieshal worden sneeuw- en ijssculpturen tot wel zes 

meter hoog gebouwd. Zowel voor jong als oud leuk om eens 

te bezoeken. Lekker slapen doe je in Valk Exclusief Hotel 

Zwolle.

www.ijsbeelden.nl

WINTER EFTELING
(t/m 5 maart 2023)

Als er iéts is wat je een keer moet hebben meegemaakt in de 

winter, dan is het wel de Winter Efteling. Alle attracties zijn 

dan geopend, mits het weer het toelaat, en de Speelweide 

wordt omgetoverd in de Warme Winter Weide. En ga vooral 

de schaatsbaan op! Na een dagje de hort op plof je neer op de 

heerlijke bedden van Valk Exclusief Hotel Tilburg.

www.efteling.com

AMSTERDAM 
LIGHT FESTIVAL
(t/m 22 januari 2023)

Kunstenaars van over de hele 

wereld verlichten jaarlijks onze 

hoofdstad tijdens het Amsterdam 

Light Festival. Maak een 

wandeling langs de bijzondere 

lichtkunstwerken of stap in een 

bootje. Een warme jas is aan te 

raden. Vanuit Valk Exclusief Hotel 

Amsterdam Zuidas zie je ’s avonds 

nóg meer lichtjes als je over de 

stad kijkt vanuit je kamer.

www.amsterdamlightfestival.com
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Circle of Life van Rob van Houten

ESCHER
(t/m 22 mrt 2023)

M.C. Escher, de bekende grafi cus die met zijn onmogelijke 

gebouwen voor zinsbegoocheling zorgt, werd in 1898 

geboren in het pand waarin nu museum het Princessehof is 

gevestigd. Aan de hand van jeugdfoto’s, voorwerpen en een 

documentaire leren we de jonge Escher kennen. Overnachten 

doe je in Valk Exclusief Hotel Leeuwarden.

www.princessehof.nl

CHINA LIGHTS EMMEN
(t/m 5 maart 2023)

Rond het Chinees nieuwjaar 

worden er in China gigantische 

licht- en lantaarntentoonstellingen 

in de felste kleuren gehouden. Dat 

festijn is ook naar Emmen gehaald. 

Dit jaar is het thema ‘wereldreis’. 

Blijven slapen? Dat kan in Valk 

Exclusief Hotel Emmen.

www.chinalightsemmen.nl

COOL EVENT 
SCHEVENINGEN
(t/m 22 januari 2023)

In de winter kun je overal in het 

land een rondje schaatsen, maar 

wil je nu echt naar een bijzondere 

baan, dan moet je in Scheveningen 

zijn. Op het imposante Gevers 

Deynootplein wordt halverwege 

november een schaatsbaan van 

wel 600m2 geopend. Daar kun 

je je wel een paar uur vermaken. 

In de buurt overnachten? Boek 

je overnachting in Valk Exclusief 

Hotel Den Haag-Nootdorp.

www.cooleventscheveningen.nl 
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GrootsGroots
GelderlandGelderland

EVEN EEN FRISSE NEUS HALEN
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Zaaloverzicht Nove opere in het Kröller-Müller Museum.

VALK EXCLUSIEF HOTELS
GELDERLAND

1. Hotel Apeldoorn
2. Hotel Duiven bij Arnhem A12

3. Hotel Harderwijk op de Veluwe

Het is de grootste 

provincie van ons 

land en daardoor 

weet je zeker: in 

Gelderland zal ik me niet gauw 

vervelen. Bezoek prachtige steden 

als Nijmegen en Arnhem, maak 

een wandeling over de Veluwe en 

kijk je ogen uit in het Kröller-Müller 

Museum. En nu je er toch bent: 

bezoek ook eens Harderwijk.

Deze stad heeft meer te bieden 

dan alleen het Dolfi narium. Ontdek 

de pittoreske straatjes en pleinen, 

maak een rondje over het strand 

en neem ’s avonds een borrel in de 

hotelbar van Valk Exclusief Hotel 

Harderwijk.

Valk Exclusief Eropuit | 21
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DOLFINARIUM
Het grootste zeezoogdierenpark 

van Europa ligt in Harderwijk, dus 

daar kun je niet omheen als je deze 

stad bezoekt. Ontdek samen met je 

kinderen de wondere waterwereld 

van heel dichtbij en neem eens een 

kijkje bij de onder meer de zeeleeu-

wen en dolfi jnen. Hopelijk word je 

niet nat gespetterd.

www.dolfi narium.nl

BOTTERMUSEUM
In het Bottermuseum wordt het visserijverleden van Harder-

wijk springlevend gehouden. Hier krioelde het vroeger van de 

visserlui en koopmannen. Tegenwoordig leer je hier alles over 

toen en kun je meevaren op een van de authentieke botters.

www.bottermuseum.nl

VISCHPOORT
De Vischpoort is de enige 

overgebleven stadspoort aan de 

waterkant van Harderwijk. Door 

deze poort werd vroeger vis van 

en naar de boten gebracht. Ga je 

er nu doorheen, dan beland je op 

het historische plein de Vischmarkt. 

Prachtig om te zien en nu vol met 

leuke restaurantjes.

SPEULDERBOS
Het eeuwenoude Speulderbos 

is een van de mooiste en oudste 

bossen in ons land. Het wordt 

ook wel het bos van de dansende 

bomen genoemd, door de in 

kronkels gegroeide eikenbomen. 

Het gebied is erg leuk om met de 

fi ets te ontdekken.

Harderwĳ kHarderwĳ k
VOOR EEN DOL FIJNE TIJD IN GELDERLAND
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Breng een bezoek aan deze eeuwenoude Hanzestad en je komt vol 

verhalen weer thuis.
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Scan de QR-code en boek 
onze suites met bubbelbad.

Valk Exclusief Hotel Duiven heeft nét de suites 

gerenoveerd. Wat het thema is, verklappen wij niet. 

Je moet gewoon eens langskomen en de luxe zelf 

ervaren.

www.hotelduiven-arnhem.nl

VERNIEUWDE SUITES
HOTEL DUIVEN BIJ ARNHEM A12

Valk Exclusief Hotel Harderwijk op de Veluwe haalt 

Engeland naar Nederland met de Hyde Park Suite. 

Er staat een groot bed, een fi jne regendouche en 

een ligbad met bubbelsysteem. Zeer geschikt als 

honeymoonsuite.

www.hotelharderwijk.com

HYDE PARK SUITE
HOTEL HARDERWIJK OP DE VELUWE

In Valk Exclusief Hotel Apeldoorn krijg je in de 

Penthouse Suite maar liefst 128 vierkante meter aan 

ruimte. Daar krijg je onder meer een stoomdouche, 

sauna, balkon en royaal zitgedeelte bij. Heerlijk.

www.valkhotelapeldoorn.nl

PENTHOUSE SUITE
HOTEL APELDOORN

Eerst de stad in, dan uit eten en ’s avonds bijkomen in een prachtige suite. 

Dat is pas écht vakantie.

3X  DE MOOISTE SUITES 
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Het strand bij Urk in de winter.

VALK EXCLUSIEF HOTELS
FLEVOLAND

1. Hotel Almere
2. Hotel Emmeloord

J e zou het bijna vergeten, 

maar de provincie Flevo-

land bestaat pas sinds de 

twintigste eeuw door  

              droogleging van een deel 

van de voormalige Zuiderzee. 

Waar vroeger alleen maar water 

was, biedt nu plek aan prachtige 

natuur, bijzondere architectuur en 

stranden waar je een frisse neus 

kan halen deze dagen. En als je er 

toch bent: bezoek dan eens 

Emmeloord.

Deze stad vind je in het noorden 

van de provincie, in de gemeente 

Noordoostpolder. Naast dat je 

er kunt logeren in Valk Exclusief 

Hotel Emmeloord, kun je er ook 

goed shoppen, mooie wandelingen 

maken en andere dorpjes in de 

omgeving bezoeken.

WeidsWeids
FlevolandFlevoland

ONTDEK DE JONGSTE PROVINCIE
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Scan de QR-code en boek 
onze suites met sauna. 

Leuk die winter, maar als het écht koud wordt, zitten we toch liever binnen. 

Gelukkig is daar genoeg ruimte voor in de Valk Exclusief hotels.

4X  LEKKER BINNEN

In het hart van Valk Exclusief Hotel Emmeloord kun 

je terecht in de brasserie. Of het nu gaat om een 

zakelijke afspraak of gewoon een kop koffi  e: in deze 

huiselijke sfeer voelt iedereen zich thuis. 

www.hotelemmeloord.nl

BRASSERIE
HOTEL EMMELOORD

Waarom buiten koukleumen, als je binnen heerlijk 

kunt zweten? Maak in Valk Exclusief Hotel Almere 

gebruik van de luxueuze sauna of de stoomcabine. 

Daarna lekker het zwembad in, opdrogen en je bent 

de rest van de avond rozig.

www.hotelalmere.nl

WELLNESS
HOTEL ALMERE

Als je iéts gezien moet hebben in Hotel Emmeloord, 

dan is het wel de prachtige hotelbar. Van 16.00 uur 

tot 01.00 uur ’s nachts is het de ideale plek voor een 

borrel met een hapje. Ook af te huren voor besloten 

feesten.

www.hotelemmeloord.nl

In Valk Exclusief Hotel Almere kun je heerlijk 

opwarmen bij de open haard en plaats nemen op 

een van de grote banken of relaxte leunstoelen. 

Warme chocolademelk met slagroom erbij en het 

binnen genieten kan beginnen.

www.hotelalmere.nl 

HOTELBAR
HOTEL EMMELOORD

LUXE OPEN HAARD
HOTEL ALMERE

De meeste mensen die naar Flevoland gaan, duiken steden als Almere en 

Lelystad in. Maar laat je eens verrassen door Emmeloord!

BOSSEN
Ontvlucht het stadse leven 

en zoek de prachtige bossen 

rondom Emmeloord op. En 

dat zijn er een hoop. Bezoek 

bijvoorbeeld het Urkerbos, 

Emmelerbos, Kuinderbos, 

Wendelbos, het Waterloopbos, 

Kadoelerbos of Voorsterbos. 

Genoeg keuze!

THEATER 'T VOORHUYS
Van cabaret tot klassieke muziek, van toneelstukken tot 

theaterconcerten: bij Theater 't Voorhuys kun je dit allemaal 

bezoeken. Op de website vind je een agenda met alle shows. 

Pluspunt: je kunt er ook nog eens lekker een hapje eten of 

borrelen.

www.theater-voorhuys.nl

POLDERTOREN
De Poldertoren moet je toch 

even gezien hebben. Deze statige 

voormalige watertoren staat in het 

midden van de Noordoostpolder 

en is sinds 2014 offi  cieel een 

rijksmonument. Bijzonder feitje: 

in Japan staat een replica van de 

toren, vanwege de goede relatie 

tussen Emmeloord en de Japanse 

stad Mizumaki.

WINKELEN
Voor wie zin heeft in een goede 

shopsessie, kan het beste naar de 

Lange Nering gaan, zo de Korte 

Achterzijde op. Hier vind je zowel 

heren- als damesmode, maar zit 

ook een juwelier, kaasboer en 

hobbywinkel.

EmmeloordEmmeloord
DE NOORDOOSTPOLDER IN
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Het Urkerbos.
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BUITENHUIS OLD AMSTERDAM
BITTERBALLEN

BUITENHUIS OLD AMSTERDAM BITTERBALLEN
Buitenhuis Old Amsterdam kaasbitterballen zijn diepgevroren minisnacks en 
makkelijk te bereiden. Gevuld met een smeuïge, pittige en lichtzoete ragout  
en omhuld met een krokante korst. 

Een bitterbal met de onmiskenbare smaak van Old Amsterdam, ideaal voor  
op de borrelplank. De bitterbal weegt ruim 25 gram en daarmee heb je met  
6 ballen per portie een goede serve.

Buitenhuis is een gedeponeerd merk van NewForrest.

220004090 - BHS_Adv_Van_der_Valk_Eropuit_190x245mm_v1.indd   1220004090 - BHS_Adv_Van_der_Valk_Eropuit_190x245mm_v1.indd   1 26-10-2022   13:3126-10-2022   13:31

Pr0.0st!

Now you can.

Met trots voor u gebrouwen. 
Geen 18, geen alcohol.

111HNK1702 HNK 00 ADV VALK Erop uit 190x245mm_WT.indd   1111HNK1702 HNK 00 ADV VALK Erop uit 190x245mm_WT.indd   1 01-08-2022   10:5201-08-2022   10:52



Rust in Rust in 
Overĳ sselOverĳ ssel

ONTDEK HET OOSTEN
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VALK EXCLUSIEF HOTELS
OVERIJSSEL

1. Hotel Deventer
2. Hotel Enschede
3. Hotel Hengelo
4. Hotel Zwolle

I edere plek in Overijssel kent 

z’n eigen verhaal. Bezoek 

de Hanzesteden, duik in 

de historie van Twente, 

ga langs het gebied Weerribben-

Wieden en wandel langs de IJssel. 

Met Eropuit zoomen we deze keer 

in op de stad Hengelo.

Hoewel, stad… Volgens Museum 

Hengelo is het offi  cieel een 

dorp, omdat er vroeger nooit 

stadsrechten zijn verleend. Maar 

vrees niet: er is – ook in de winter – 

genoeg te doen in deze voormalige 

industriestad. Eh, industriedorp.
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Op stedentrip in Hengelo? We hebben enkele tips voor je op een rijtje gezet.

OYFO TECHNIEKMUSEUM 
Wil jij je meer verdiepen in 

de wereld van techniek? Het 

Oyfo Techniekmuseum is een 

interactief museum, waar je van 

alles leert over wat techniek in 

het leven betekent. Ga met je 

gezin op onderzoek uit door de 

verschillende zones, doe spelletjes 

en roetsj van de glijbaan. 

 www.oyfotechniekmuseum.nl 

MUSEUM HENGELO
Wil je wat leren over de lokale 

geschiedenis? Dat kan bij 

Museum Hengelo. Hier hoor je 

meer over hoe de plaats zich 

heeft ontwikkeld, maar ook 

over de bewoners van Hengelo. 

www.museumhengelo.nl

SPOORFIETSEN
Ooit reden er zware kolentreinen 

en later zouttransporten over dit 

spoor, maar tegenwoordig kun je 

spoorfi etsen over het Schadden-

spoor. Je vertrekt vanuit Hengelo 

en passeert niet alleen industrie, 

maar ook het bijzondere coulis-

selandschap. Onderweg kun je 

stoppen om te wandelen of een 

landgoedwinkel te bezoeken.

www.spoorfi etsen.nl

WEUSTHAGPARK
Aan de rand van Hengelo kun je de rust opzoeken in het 

Weusthagpark. Maak een wandeling door het Beleefbos 

– misschien spot je nog een torenvalk – ga langs bij 

Kinderboerderij ’t Weusthag en de Heemtuin en klim naar 

boven in de Uitkijktoren. Leuk voor zowel jong als oud.

www.hetweusthag.nl

HengeloHengelo
BROMMERS KIEKEN IN TWENTE
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Scan de QR-code en boek 
onze winterarrangementen.

Er zijn meer dan genoeg knusse plekjes in de hotel-

bar van Valk Exclusief Hotel Hengelo. Kop koffi  e of 

borrel erbij en je kunt samen napraten. 

www.hotelhengelo.nl

Na een dagje Zwolle is het heerlijk toeven in de lob-

bybar van Valk Exclusief Hotel Zwolle. Of je nu aan 

de bar gaat zitten of op een van de grote banken, 

relaxed wordt het zeker.

www.hotelzwolle.nl

HOTELBAR 
HOTEL HENGELO

LOBBYBAR 
HOTEL ZWOLLE

Op de twaalfde verdieping van Valk Exclusief Hotel 

Enschede kun je eindeloos ontspannen op een van 

de ligbedden in de wellness. Vanuit hier heb je een 

prachtig uitzicht voor over de stad. 

www.vandervalkhotelenschede.nl

WELLNESS 
HOTEL ENSCHEDE

Neem plaats op een van de zachte banken van de 

brasserie in Valk Exclusief Hotel Deventer en je 

komt helemaal tot rust. Moet je nog snel een laatste 

mailtje vanaf je laptop versturen, dan is dat hier 

uiteraard ook mogelijk

www.hoteldeventer.nl

BRASSERIE 
HOTEL DEVENTER

Overdag op pad, ’s avonds je lekker terugtrekken in een van de 

Valk Exclusief hotels. Wij tippen je de beste knusse plekjes.

4X  KNUSSE PLEKJES
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FleurFleur
TIPS VOOR ENSCHEDE

Iedere editie vertelt een lid van de familie Van der Valk over zijn of haar 

favorieten uit zijn of haar woonplaats. Deze keer: Fleur van der Valk. 

HOTSPOTS
Het centrum van Enschede 

heeft meerdere leuke plekken 

om naartoe te gaan. Winkelen 

op het Van Heekplein om 

vervolgens plaats te nemen op 

een van de gezellige terrassen 

van de Oude Markt. Lunchen 

kan bij Frank & Charlie. Mrs. 

Brown is de plek voor koffi  e 

met gebak. 

WANDELEN IN HET PARK
In Enschede zijn veel parken te vinden, waarvan het Abraham 

Ledeboerpark behoort tot een van de mooiste parken ter 

wereld. Ooit was het park onderdeel van het landgoed van de 

textielfamilie Ledeboer. Hier kom ik graag om te wandelen.

KUNST
Toen het museum in 1930 haar 

deuren opende was de eerste 

collectie van het Rijksmuseum 

Twenthe afkomstig van 

textielfabrikant Jan Bernard van 

Heek. Vandaag de dag bestaat de 

collectie uit hedendaagse, moderne 

en klassieke kunst. In dit prachtige 

gebouw zit ook een museumcafé 

en een binnentuin met terras.

NATUURGEBIED AAMSVEEN
Precies op de grens met Duitsland, 

op nog geen 10 minuten van het 

hotel vandaan, ligt natuurgebied 

Aamsveen. Het is een van de weinig 

overgebleven hoogveengebieden 

in West-Europa. Het is de perfecte 

plek voor een mooie wandeling.
Frank & Charlie

Mrs. Brown 
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Aamsveen in het najaar.

Klassieke en hedendaagse kunst.

Het Lammerinkswönner Ledeboerpark

Hi, mijn naam is Fleur. Sinds 6 jaar woon ik 

in Enschede, gelegen in het mooie Twente. 

De streek staat bekend om zijn natuur, maar 

ook de stad heeft genoeg te bieden. Het is de 

perfecte uitvalbasis voor een weekend weg.

LEKKER STUKJE FIETSEN
De ideale manier om de Twentse 

landschappen te ontdekken, is per 

fi ets richting Boekelo of Haaksbergen. 

Iets verder ligt Ootmarsum, een leuk 

kunstenaarsdorp om te bezoeken.

Kunstenaarsdorp Ootmarsum. Fo
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In de voorjaarseditie geeft familielid 

Chrissy van der Valk tips voor een 

bezoek aan Harderwijk.
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Stadsleven Stadsleven 
inin  UtrechtUtrecht

IN HET MIDDEN UITKOMEN
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VALK EXCLUSIEF HOTELS
UTRECHT

1. Hotel Houten
2. Hotel Utrecht
3. Hotel Vianen

P rachtige steden, 

afwisselende natuur, 

pittoreske dorpen en 

zowel ouderen mensen 

als een hoop studenten: dat alles 

vind je in de provincie Utrecht. 

Hoe dichtbevolkt het er ook is, je 

kunt altijd de rust opzoeken. Bent 

u trouwens al eens in Amersfoort 

geweest?

Zeker in de donkere maanden is 

deze stad extra sfeervol. Maak 

bijvoorbeeld eens een wandeling 

langs de honderden (!) rijksmonu-

menten of shop je winteroutfi t bij 

een van de vele boetiekjes. Je kunt 

je hier dagen vermaken.

De Koppelpoort in Amersfoort.

Valk Exclusief Eropuit | 37
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WINKELEN
Echte shopaholics komen aan 

hun trekken in Amersfoort, want 

in meerdere straten kun je goed 

terecht. De Langestraat is de lang-

ste winkelstraat van de stad, in de 

Krommestraat vind je bijzondere 

boetiekjes en De Kamp is de plek 

voor verrassende winkels.

DIERENPARK AMERSFOORT
Giraff en, lintslangen en vissen, vogels en spinnen in allerlei 

kleuren: voor deze dieren hoef je geen verre reis te maken, 

want je bewondert ze in Dierenpark Amersfoort. Deze winter 

wordt het park omgetoverd tot een wonderlijk winterland-

schap met duizenden lichtjes, kerstbomen en sneeuw (24 

december t/m 8 januari 2023). 

www.dierenparkamersfoort.nl

ONZE LIEVE 
VROUWETOREN
De provincie Utrecht is het midden 

van Nederland, maar de Onze Lieve 

Vrouwetoren is het ‘kadastrale’ 

middelpunt van het land. Tijdens 

donkere dagen is dit ook het stra-

lende middelpunt van Amersfoort. 

Rondom de toren worden vaak 

activiteiten georganiseerd, maar 

beklim ‘m ook eens: met haar ruim 

98 meter hoogte is ze een van de 

hoogste laat-middeleeuwse torens 

van Nederland.

www.onzelievevrouwetoren.nl

WINTERS AMERSFOORT
Deze maanden is Amersfoort volle-

dig gehuld in winterse sferen. Shop 

de winkels leeg, maak een mooie 

winterse wandeling langs alle hot-

spots óf loop langs het Glazen Huis 

van 3FM Serious Request. Je kan ook 

een aantal cursussen volgen, zoals 

het maken van en krans of kaarten!

www.tijdvooramersfoort.nl
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JE MAAKT HET MEE IN DE KEISTAD

Amersfoort ontdekken? Met deze tips maak je jouw bezoek compleet.

De Stier - Thijs Trompert.

Scan de QR-code en boek 
onze suites met wellness.

Voor leeuwen en zebra’s hoef je niet meer naar 

Zuid-Afrika, want je spot ze ook in de Safari Suite van 

Valk Exclusief Hotel Utrecht. En dat vanuit je twee-

persoons bubbelbad, waarna je je lekker bij de open 

haard kan opwarmen.

www.vandervalkhotelutrecht.nl

Kom genieten in Valk Exclusief Hotel Vianen en 

ontdek de magie van de 1001 Nacht Suite. Midden 

in de kamer staat een groot rond bed waarop je 

heerlijk kunt relaxen. Haardvuurtje aan en de avond 

kan beginnen.

www.hotelvianen.nl

Wie wil er nou niet naar het warme Ibiza in de win-

ter? Hartvormig bubbelbad, een kingsize bed, rode 

accenten: de romantiek bloeit automatisch op in 

deze suite in Valk Exclusief Hotel Houten. 

www.hotelhouten.nl

Het lijkt bijna een heel zwembad in je suite: in de Wel-

lness Suite van Valk Exclusief Hotel Utrecht krijg je 

een prachtig tweepersoons giga bubbelbad tot je be-

schikking. Eerst lekker bubbelen en dan kun je gebruik 

maken van de sauna en de stoomdouchecabine.

www.vandervalkhotelutrecht.nl

Maak je bezoek aan de provincie Utrecht compleet met een overnachting 

in een van deze bijzondere suites. Daar krijg je zeker geen spijt van.

3X DE MOOISTE SUITES

WELLNESS SUITE
HOTEL UTRECHT

1001 NACHT SUITE
HOTEL VIANEN

IBIZA SUITE
HOTEL HOUTEN

SAFARI SUITE 
HOTEL UTRECHT
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FOTO

Dit is de winnaar van 
onze fotowedstrĳ d… 
Ben jij het? Stuur een mailtje naar 
valkeropuit@valkdigital.nl.

Niet gewonnen? Doe mee met de winterwedstrijd 
en maak kans op een gratis overnachting voor twee 
personen. De winnaar maken wij bekend in het 
voorjaarsnummer.

Bekijk voor deelname de actievoorwaarden op 
valkexclusief.nl/reisgids/actievoorwaarden

Hoe doe je mee?
Zet jouw leukste selfi e in een van 
onze hotels op Facebook of Instagram.
Tag @valkexclusief Gebruik #valkeropuit

@valkexclusief @valkexclusief 

Wedstrijd
#valkeropuit

WINNAAR!
Susanne van Hulst 

Van der Mark
in Hotel Enschede

Esther van T Westende 
Hotel Nieuwerkerk

Marielle Prins 
Hotel Akersloot

Wendy van der Tuuk 
de Boer 
Hotel Apeldoorn 

Marleen Maat 
Hotel Akersloot

Monique Mozes 
Hotel Blijdorp

Sabine Seip 
Hotel Haarlem

Linda Beumer 
Hotel Dordrecht

Janine Rongen 
Hotel Schiedam

Samen 
eropuit?
Met de Valk Cadeaucard 
geeft u een luxe overnachting 
of restaurantbezoek cadeau. 

Bestellen? Ga naar 
valkexclusief.nl/cadeaucards 
of scan de QR-code.
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Dé Croquet.
Wie ooit een Van Dobben heeft geproefd weet het. Zo was en is de croquet 

bedoeld. Want een Van Dobben Rundvlees Croquet herken je meteen. 
Aan z’n vorm, die kort en dik van stuk is. Aan de smaak van de rijke, zacht vloeiende 

ragout met de lekkerste ingrediënten, die verpakt zit onder een krokante korst. 

De authentieke Van Dobben smaakt ouderwets lekker en is dé favoriet 
van Nederland. Die houd je niet voor jezelf, die zet je op de kaart.

Van Dobben, al meer dan 75 jaar ouderwets lekker.

Je kan een kroket 
bakken, maar 

een Van Dobben 
wordt het nooit.

VGLV-013 Van Dobben adv rundvleescroquet EropUit 190x245+3mm v01.indd   1VGLV-013 Van Dobben adv rundvleescroquet EropUit 190x245+3mm v01.indd   1 10-11-2022   16:5010-11-2022   16:50

Kwaliteitsvlees 
voor deze winter

Gewoon bij u 
thuisbezorgd

Vlees van restaurantkwaliteit

Scherpe prijzen, groot assortiment

Kies zelf de dag van levering

’s Avonds gekoeld bezorgd

Te bestellen via Valkslagerij.nl 
of scan de QR-code.



VALK EXCLUSIEF HOTELS
FRIESLAND

1. Hotel Leeuwarden
2. Hotel Sneek

3. Hotel Wolvega-Heerenveen

V     olgens reisgids Lonely 

Planet is Friesland 

een ‘verborgen 

parel’ in Europa 

en dat snappen wij wel: het 

Waddengebied verandert bij eb en 

vloed, het is er prachtig weids en 

je hebt er bruisende steden. Zoals 

Drachten.

Hier vind je het grootste theater 

van noordelijk Nederland, kun je 

de natuur opzoeken en natuurlijk 

de stad zelf bekijken. Wij hebben 

de leukste tips voor je op een rijtje 

gezet.

VerrassendVerrassend
FrieslandFriesland

WINTERS GENIETEN
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DrachtenDrachten
DE OP ÉÉN NA GROOTSTE PLAATS VAN FRIESLAND

NATIONAAL PARK DE ALDE FEANEN
Het is zo’n tien kilometer fi etsen vanuit centrum Drachten, 

maar zeker de moeite waard: Nationaal Park de Alde 

Feanen. Hier groeien zo’n 450 soorten planten en broeden 

ruim 100 soorten vogels, waaronder de zeearend. Loop 

langs de wateren, steek bruggetjes over en geniet van de 

natuur om je heen.

www.np-aldefeanen.nl

Door deze tips weet je precies wat je kunt doen en zien in Drachten.

BEETSTERZWAAG
Ten zuiden van Drachten ligt het 

hoff elijke dorpje Beetsterzwaag, 

dat vol staat met de prachtigste 

oude panden. Heel leuk om eens te 

bekijken tijdens een wandeling. In de 

bossen kom je hier helemaal tot rust.

WINKELEN
Voor een rondje shoppen kun je het 

beste richting het Raadhuisplein 

lopen, midden in het centrum van 

Drachten. Rondom dit plein zitten 

alle leuke kledingwinkels. 

MUSEUM DRACHTEN
Voor een boeiend overzicht 

van de beeldende kunst van 

de twintigste eeuw moet je bij 

Museum Drachten zijn. Uiteraard 

heeft deze plek ook een Fries 

tintje: zo zie je er uitingen van het 

Fries Expressionisme en wordt het 

verhaal verteld van de gebroeders 

Rinsema uit Drachten. Zij haalden 

vertegenwoordigers van De Stijl en 

Dada naar deze regio.

www.museumdrachten.nl
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Lyndesteyn in Beetsterzwaag.

Scan de QR-code en boek 
onze winterarrangementen.

“Onze gasten komen niet alleen naar Friesland voor 

het water, maar ook voor het eten”, weet chef-kok 

Stefan. Hij verwerkt graag streekproducten in zijn 

gerechten, die je zeker moet komen proeven bij Valk 

Exclusief Hotel Sneek.

www.hotelsneek.nl

Een chef’s lunch, diner à la carte of een high tea: 

bij Valk Exclusief Hotel Wolvega-Heerenveen kun 

je voor iedere gelegenheid terecht. De ervaren 

koks van restaurant Martinus maken iedere dag de 

smaakvolste gerechten voor u klaar.

www.hotelwolvega.nl

Het restaurant van Valk Exclusief Hotel Leeuwarden 

is lekker eigenzinnig. Peach Melba, kalfsmuis of 

vegetarische kip: hier is niets te gek.

www.hotelleeuwarden.nl

Als er érgens lekker wordt gekookt, dan is het wel in de Valk Exclusief hotels. 

In de Friese hotels kunnen ze er helemaal wat van.

3X  SEIZOENSGERECHTEN

LEKKER EIGENZINNIG
HOTEL LEEUWARDEN

VOOR IEDERE GELEGENHEID
HOTEL WOLVEGA-HEERENVEEN

HEERLIJKE STREEKPRODUCTEN
HOTEL WOLVEGA-HEERENVEEN
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Zinderend Zinderend 
Zuid-HollandZuid-Holland

ZOU JE ’NS MOETEN ZIEN
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VALK EXCLUSIEF HOTELS
ZUID-HOLLAND

1. Hotel Avifauna
2. Hotel De Gouden Leeuw

3. Hotel Den Haag-Nootdorp
4. Hotel Dordrecht

5. Hotel Leiden
6. Hotel Rotterdam-Blijdorp

7. Hotel Rotterdam-Nieuwerkerk
8. Hotel Schiedam

De rust opzoeken op 

een van de stranden 

of het bruisende 

stadsleven in: in Zuid-Holland 

heb je het voor het kiezen. Het 

is de provincie waar de grootste 

politieke beslissingen worden 

gemaakt, maar ook waar het in 

elke stad 24/7 door lijkt te gaan. 

Bijvoorbeeld in Den Haag.

“Oh oh Den Haag, ik zou met 

niemand willen ruilen, meteen 

gaan huilen, als ik geen Hagenees 

zou zijn”, zong Harrie Jekkers eens 

en dat begrijp als je deze stad 

achter de duinen bezoekt. We 

nemen je graag mee op sleeptouw.
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MADURODAM
Waar een klein land groot in is, ontdek je in miniatuurstad 

Madurodam. Hoe heerlijk is het dat je Nederland dan binnen 

2,5 uur kan ontdekken? Mocht het buiten te koud zijn, dan zijn 

er binnen ook genoeg activiteiten te doen.

www.madurodam.nl

ONE PLANET
Bij One Planet, vroeger bekend 

als Omniversum, bekijk je fi lms 

over dieren en natuur. Het scherm 

staat als een halve bol om het 

publiek heen, waardoor je een nóg 

intensere beleving krijgt. Inclusief 

geluiden die soms voelbaar zijn.

www.oneplanet.nl

VREDESPALEIS
Het Vredespaleis huisvest het 

Permanent Hof van Arbitrage, het 

Internationaal Gerechtshof van 

de Verenigde Naties en de Haag-

se Academie voor Internationaal 

Recht. Serieuze boel dus, maar een 

prachtig gebouw waar je na het 

kopen van een kaartje kan worden 

rondgeleid.

www.vredespaleis.nl
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Den HaagDen Haag
HIER MAAK JE HET MEE

Deze stad is meer dan de zware politieke beslissingen die hier worden genomen. Kijk maar mee.

Het Vredespaleis bedekt onder de sneeuw.
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DE HOFVIJVER
Voor wie prachtige plaatjes van 

de stad wil schieten, moet zeker 

langs de Hofvijver. Dit zit naast het 

Binnenhof in het centrum. Vooral 

’s avonds laat met alle lichtjes aan 

ziet de Hofvijver er prachtig uit. 

Bijzonder feitje: hier is Den Haag 

ooit ontstaan.

NATIONAAL PARK HOLLANDSE DUINEN
Nationaal Park Hollandse Duinen is een uniek gebied in het 

drukst bevolkte gedeelte van ons land. Hier wisselen land-

goederen, duinen, bollenvelden en veenweiden elkaar af met 

dorpen en steden. Warme chocolademelk in de thermoskan en 

je kunt op pad.

www.nationaalparkhollandseduinen.nl

HAAGSCHE BLUF 
Voor de (winkel)liefhebbers is de 

Haagsche Bluf zeker een bezoek 

waard. Het is een echte Haagse 

beleving met maar liefst twaalf 

foodstands en twee bars. In de Pas-

sage vind je verschillende winkels 

en speciaalzaken waar je zeker zult 

slagen. 

www.dehaagschebluf.nl
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Een stedentrip Zuid-Holland is het allerleukst met je familie. 

Ook daar hebben de Valk Exclusief hotels geschikte kamers voor.

Deze familiekamer is geschikt voor vijf personen 

en bestaat uit vijf verdiepingen. Beide verdiepingen 

beschikken over een fl atscreen tv, zodat iedereen 

zelf kan beslissen wat-ie wil kijken.

www.vandervalkavifauna.nl

FAMILIEKAMER
HOTEL AVIFAUNA

Valk Exclusief Hotel De Gouden Leeuw is helaas tot 

najaar 2023 gesloten, en zo ook de familiekamers. 

Maar vrees niet: onder meer Valk Exclusief 

restaurant De Kleine Leeuw, natuurboerderij Tante 

Tokkie, Ivy Boutique Wellness, de Valk Versmarkt 

en Proefl okaal Mimi zijn nog wel geopend.

RESTAURANT DE KLEINE LEEUW
HOTEL DE GOUDEN LEEUW

Valk Exclusief Hotel Den Haag-Nootdorp is de 

ideale plek voor een stedentrip. Ben je met vier 

personen, boek dan vooral de Familiekamer 

Connection Door. Dan heb je de keuze om twee 

aparte kamers te maken of één grote.

www.hoteldenhaag.nl

Een badkamer met inloopdouche, twee 

slaapgedeeltes, koelkast, fl atscreen tv, gratis 

WiFi, zitgelegenheid, kledingkast en koffi  e- en 

theefaciliteiten: in de familiesuite van Valk Exclusief 

Hotel Dordrecht kom je niets tekort. 

www.vandervalkhoteldordrecht.nl

FAMILIEKAMER
HOTEL DEN HAAG-NOOTDORP

FAMILIEKAMER
HOTEL DORDRECHT

8X KNUSSE FAMILIEKAMERS

Valk Exclusief Hotel Leiden beschikt over twee 

familiekamers. De badkamers zijn volledig 

vernieuwd met onder meer een inloopregendouche. 

Let wel: deze kamers zijn alléén te boeken voor 

ouders met jonge kinderen.

www.hotelleiden.nl

FAMILIEKAMER
HOTEL LEIDEN

Boek een van de familiekamers – die vind je onder 

het kopje executive kamers – bij Valk Exclusief Hotel 

Rotterdam-Blijdorp en je bent klaar voor je nachtje 

weg. Check de website voor wat de verschillende 

familiekamers zoal te bieden hebben.

www.hotel-rotterdam-blijdorp.nl

FAMILIEKAMER
HOTEL ROTTERDAM-BLIJDORP

Verdeeld over twee kamers is er genoeg plek voor 

vier personen in de familiekamers van Valk Exclusief 

Hotel Rotterdam-Nieuwerkerk. Er is voldoende 

kastruimte, een zitje en een bad-douchecombinatie.

www.hotelnieuwerkerk.nl

De familiekamers van Valk Exclusief Hotel Schiedam 

hebben dezelfde luxe uitstraling als de superior 

kamers en zijn ook op de hoek gelegen. Nou, dan 

weet je dat je goed zit. Er staat een kingsize bed en je 

hebt een aparte kamer met stapelbed.

www.hotelschiedam.nl

FAMILIEKAMER
HOTEL ROTTERDAM-NIEUWERKERK

FAMILIEKAMER
HOTEL SCHIEDAM

Scan de QR-code en boek 
onze familiekamers.
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Bestel onze    
 heerlijke koffie  
 voor thuis

Bekend uit onze hotels

Profiteer van onze 5 + 1 GRATIS 5 + 1 GRATIS actie op de 
Dark Roast en Café Crème koffiebonen. 
Bestel op www.valkkoffie.com of scan de QR-code.

5+1
GRATIS

BOWLS! 
GEEF EEN DRAAI  

AAN JE MAALTIJD 

BAMI KETJAP BOWL 

a A N  TA F E L  S I N D S

MET MANGO  
BLOKJES

... OF WORTEL
SLIERTEN



Winkelstraat in het centrum van Tilburg.

VALK EXCLUSIEF HOTELS
NOORD-BRABANT

1. Hotel Eindhoven-Best 
(in aanbouw)

2. Hotel Tilburg

 “Maar de mensen ze 

slapen, de wereld 

gaat dicht en 

dan denk ik aan 

Brabant, want daar brandt nog 

licht”, zong Guus Meeuwis eens 

over, jawel, Brabant. Want wie wel 

eens in deze provincie komt, weet: 

er is hier altijd wat te beleven. 

Bijvoorbeeld in Tilburg, waar de 

zanger overigens zelf ook woont.

Deze stad geeft een dorpsgevoel, 

maar biedt toch alles wat je in zo’n 

grote plaats verwacht. Wandel 

langs historische panden, duik 

de musea in en geniet van de 

Brabantse gezelligheid.

Bourgondisch Bourgondisch 
Brabant Brabant 
VOOR DE ECHTE SMULPAPEN
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Vanuit Valk Exclusief Hotel Tilburg kun je je met deze tips prima 

vermaken in de stad Tilburg.

POPPODIUM 013
Is het buiten vies weer, koop dan een 

kaartje bij Poppodium 013. Hier kun 

je terecht voor de leukste artiesten en 

feestjes. Je moet er wel snel bij zijn, 

want sommige evenementen zijn snel 

uitverkocht.

www.013.nl

SCHROBBELÈR
Wanneer je in Tilburg bent, moet 

je natuurlijk een Schrobbelèr 

drinken. Dit doe je uiteraard bij 

Schrobbelèr, waar je ook een 

rondleiding kunt krijgen door de 

distilleerderij. Met meer dan 43 

kruiden en ruim 21 procent alcohol 

in dit kruidenlikeur moet je wel een 

beetje tegen alcohol kunnen. 

www.schrobbeler.nl

SAFARIPARK BEEKSE 
BERGEN
Vlakbij Valk Exclusief Hotel Tilburg 

zit Safaripark Beekse Bergen, leuk 

om met je kinderen te bezoeken. 

Ga samen op safari en kom oog 

in oog te staan met echte wilde 

dieren zoals witte neushoorns, 

giraff es en leeuwen.

www.beeksebergen.nl

TEXTIELMUSEUM
Tilburg heeft een groots textielverleden en dat zie je terug in 

het Textielmuseum. Hier vind je niet alleen de geschiedenis, 

maar ook hedendaagse beeldende kunst en design. Hierbij 

hoort het TextielLab, waar je echte professionals aan het werk 

kunt zien.

www.textielmuseum.nl

TilburgTilburg
OP NAAR KRUIKENSTAD
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TextielMuseum x Sigrid Calon.

Joss Stone, 20 years of soul 
op 24 februari in 013.

Scan de QR-code en boek 
onze suites met wellness.

Als het buiten koud is, gaat er niets boven een 

heerlijke Finse sauna. Daarvoor kun je terecht in 

Valk Exclusief Hotel Tilburg. En dat niet alleen: maak 

vooral ook gebruik van de verwarmde zwembaden 

en het Turkse stoombad. Hier word je helemaal in 

de watten gelegd.

www.hoteltilburg.nl

Jas uit, kaarsjes aan en warm lekker op in Valk Exclusief Hotel Tilburg, 

waar je hoe dan ook tot rust komt. Nog even geduld en je kunt ook terecht 

in Valk Exclusief Hotel Eindhoven-Best.

1X  LEKKER BINNEN

DE MOOISTE WELLNESS
VAN BRABANT

Fo
to

: N
oo

rt
je

 D
al

hu
ijs

en
Fo

to
: N

oo
rt

je
 D

al
hu

ijs
en

Valk Exclusief Eropuit | 5958 | Valk Exclusief Eropuit

N
oo

rd
-B

ra
ba

nt



Dwaal rond inDwaal rond in
DrentheDrenthe

WEG IN EIGEN LAND
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Heerlijk wandelen in Drenthe.

VALK EXCLUSIEF HOTELS
DRENTHE

1. Hotel Assen
2. Hotel Emmen

3. Hotel Spier-Dwingeloo

V eenmoerassen, 

heidevelden en 

zandverstuivingen: 

de echte 

natuurliefhebber komt aan z’n 

trekken in Drenthe. Het is de 

ideale provincie voor een mooie 

wandeling, waarna je met rode 

konen weer terugkeert in je hotel. 

Voor wie liever een stad bezoekt, 

raden we deze keer Coevorden 

aan.

De meeste mensen denken bij 

Drenthe aan Emmen en Assen, 

maar Coevorden mag je zeker 

niet vergeten, net als de dorpen 

rondom deze stad. Hier ervaar je 

de unieke Drentse sfeer.
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BARGERVEEN
Op zo’n twintig kilometer bij Coevorden vandaan zit natuurgebied Bar-

gerveen. Dit was ooit het 300.000 hectare grote Boertangermoeras. Hier 

leven bijna 300 vogelsoorten, 40 soorten libellen, 30 soorten dagvlinders 

en 900 nachtvlindersoorten. Ook zitten er adders en vleesetende plan-

ten. Trek je regenlaarzen aan en je kan op pad.

WINKELEN
Voor grote merken en bijzonde-

re winkels kun je het beste naar 

de Friesestraat en de Benthei-

merstraat gaan. Is het vies weer 

buiten, dan kun je gelukkig 

schuilen – en uiteraard rondkij-

ken in het overdekte winkelcen-

trum Gansehof.

Geniet van de rust, maar ook van de levendigheid van deze stad.

Met deze tips komt het goed.

STEDELIJK MUSEUM
Wanneer je Coevorden bezoekt, 

wil je misschien ook iets over de 

geschiedenis van de stad leren. Dat 

kan bij het Stedelijk Museum. Tot 

eind maart kun je er een tentoon-

stelling bezichtigen over het 350-ja-

rig ontzet van de stad.

www.museumcoevorden.nl

PLOPSA INDOOR
COEVORDEN
Bumba en Bumbalu, Grote Smurf 

en Smurfi n, Wickie de Viking en K3: 

je ontmoet ze allemaal in attrac-

tiepark Plopsa Indoor Coevorden. 

Roetsj van de glijbaan, ga de botsau-

to’s in of ga de klimberg op, hier 

vermaak je je wel een dagje.

www.plopsaindoorcoevorden.nl

CoevordenCoevorden
DE OUDSTE STAD VAN DRENTHE
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Scan de QR-code en boek 
onze familiekamers.

Wat een luxe. In de familiekamer van Valk Exclusief 

Hotel Spier-Dwingeloo staan twee stapelbedden 

met ingebouwde televisies, waardoor alle kinderen 

een eigen tv hebben. En dan hebben we het nog niet 

eens over de inloopdouche en het bubbelbad gehad. 

Een ruzie over de afstandsbediening is daar dus 

uitgesloten.

www.hotelspier.nl

FAMILIEKAMER
HOTEL SPIER-DWINGELOO

Vier bedden, minibar, airco, fl atscreen tv en een 

chique badkamer met toilet, plafonddouche en 

jetstreambad: de luxe familiekamer in Valk Exclusief 

Hotel Emmen heeft het allemaal. Gauw boeken dus.

www.hotelemmen.nl

FAMILIEKAMER
HOTEL EMMEN

Ga je voor roze, blauw of oranje? Dat zijn de kleuren 

die de familiekamers in Valk Exclusief Hotel Assen 

van elkaar onderscheiden. Qua faciliteiten zijn ze 

vrijwel identiek, alleen in Gezinskamer roze kunnen 

de meeste mensen (vijf) terecht.

www.hotelassen.nl

FAMILIEKAMER
HOTEL ASSEN

Een tripje naar Drenthe is pas compleet met een overnachting in een van de familiekamers 

van de Valk Exclusief hotels.

3X  DE FIJNSTE 
FAMILIEKAMERS
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Alle Valk Exclusief-huiswijnen

Grand Cru Bordeaux-wijnen

Gemakkelijk en veilig online bestellen

Voor 15.30 uur besteld, volgende werkdag in huis
Bestel zorgeloos en snel op Valkwijn.nl of scan de QR-code.

Restaurantkwaliteit 
wijn voor thuis

Meer dan 1200 wijnen
van alle bekende merken



VALK EXCLUSIEF HOTELS
ZEELAND

1. Hotel Goes
2. Hotel Middelburg

 "Hier aan de kust, 

de Zeeuwse kust, 

waar de mensen 

onbewust, zin in 

mosselfeesten krijgen, en van eten 

slechts nog zwijgen”, zong Bløf al 

eens over de kustprovincie. Helaas 

is het nog geen mosselseizoen, 

maar er is alsnog genoeg te eten – 

en te doen – in Zeeland rond deze 

tijd. Ga bijvoorbeeld eens naar 

Domburg.

Dit is een van de mooiste 

badplaatsen van ons land, waar 

je ’s winters op het strand lekker 

kunt uitwaaien. De stad zelf mag 

je ook zeker niet overslaan. Op 

de volgende pagina leggen we uit 

waarom. Veel plezier!

Winterse duinen in Cadzand-Bad.

Heerlĳ kHeerlĳ k
ZeelandZeeland

VOOR EEN ECHT VAKANTIEGEVOEL
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DomburgDomburg
DOMWEG GELUKKIG IN ZEELAND

Vanuit Valk Exclusief Hotel Middelburg of Valk Exclusief Hotel Goes 

ben je zo in Domburg.

MARIE TAK VAN 
POORTVLIET MUSEUM
In dit museum zie je werken 

van Europese kunstenaars die 

een band hebben of hadden 

met Zeeland. Domburg is al 

eeuwenlang een grote inspi-

ratiebron voor creatievelingen 

zoals Piet Mondriaan. Leuk 

deze winter: tentoonstelling 

Stug en Stoer van kunstenaars 

Jo Koster en Dora Koch-Stetter 

tot en met 12 februari. 

www.marietakmuseum.nl

SHOPPEN
Leuke hebbedingetjes en nieuwe 

outfi ts vind je voornamelijk in de 

Weststraat en Oostraat. Sla af en 

toe een zijstraatje in en je komt 

met de leukste dingen thuis. Met 

gevaar voor eigen portemonnee.

STRAND
Domburg is de oudste badplaats 

van Zeeland en ook in de winter 

kun je je hier prima vermaken. 

Maak een lange wandeling langs 

het strand en je komt helemaal tot 

rust.

DE MANTELING VAN WALCHEREN
Voer langs lanen omringd door linden, beuken en eiken, door 

de duinen en ontdek het Middeleeuwse kasteel Westhove 

tijdens een wandeling door natuurgebied de Manteling van 

Walcheren. Misschien kom je wel damherten tegen.
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Jo Koster van Hattem, Staphorster 
meisje, olieverf, part. coll. POP fair trade shop en bio café.

Middeleeuwse kasteel Westhove

Scan de QR-code en boek 
onze suites met bubbelbad.

Waan je in Marokko in de Marrakech Suite van Valk 

Exclusief Hotel Middelburg. De tweepersoons 

regendouche met stoomfunctie en het gigantische 

tweepersoons bad moet je echt een keer hebben 

gezien én hebben uitgeprobeerd

www.valkmiddelburg.nl

In deze suite beleef je sowieso een onvergetelijke 

huwelijksnacht – hoewel je ‘m ook best mag boeken 

als je niet net bent getrouwd. De open badkamer en 

het ruime balkon zorgen voor een relaxed dagje weg.

www.hotelgoes.nl

Een privé-Finse sauna tot je beschikking hebben, wie 

kan dat nou zeggen? Nou, de mensen die de Lapland 

Suite in Valk Exclusief Hotel Middelburg hebben 

geboekt. Samen met de dubbele regendouche en 

het bubbelbad heb je hier je eigen wellness.

www.valkmiddelburg.nl

Na een dag uitwaaien in Zeeland kom je heerlijk tot rust in 

een van de suites van onze hotels.

Voel je een echte koning en boek de Royal Suite 

van Valk Exclusief Hotel Goes. De suite bestaat uit 

een apart zit- en slaapgedeelte en heeft een open 

badkamer met bubbelbad. Er staat een heerlijk zacht 

kingsize bed voor je klaar.

www.hotelgoes.nl

MARRAKECH SUITE
HOTEL MIDDELBURG

BRUIDSSUITE
HOTEL GOES

LAPLAND SUITE
HOTEL MIDDELBURG

ROYAL SUITE
HOTEL GOES

4X  DE MOOISTE SUITES
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VALK EXCLUSIEF HOTELS
DUITSLAND

1. Hotel Düsseldorf

De Valk Exclusief hotels 

gaan ook de grens 

over, waardoor je 

in Düsseldorf kan 

genieten van de luxe die je van ons 

gewend bent. Maar voor alleen het 

hotel kom je hier natuurlijk niet en 

dat is begrijpelijk: in de stad zelf is 

ook genoeg te beleven. Deze keer 

nemen we je mee naar de wijk 

Little Tokyo.

Want voor het echte Japanse 

gevoel hoef je niet uren in het 

vliegtuig te zitten, dat ervaar je ook 

in Little Tokyo in Düsseldorf. Hier 

eet je geen Bratwurst maar ramen 

– mag natuurlijk wel – en dompel 

je je helemaal onder in de Duits-

Japanse cultuur.

KonnichiwaKonnichiwa
DüsseldorfDüsseldorf

JAPAN NET OVER DE GRENS
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KonnichiwaKonnichiwa
DüsseldorfDüsseldorf
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DüsseldorfDüsseldorf
ONTDEK LITTLE TOKYO

Deze stad heeft zoveel te bieden, je kijkt je ogen uit.

GILSON KARAOKE
Voor wie zin heeft om een avondje 

helemaal los te gaan, is bij Gilson 

Karaoke aan het goede adres. Pak 

de microfoon, kies je favoriete liedje 

uit en zing de longen uit je lijf. Wees 

gewaarschuwd: waarschijnlijk heb je 

de volgende dag geen stem meer.

www.facebook.com/gilsonkaraoke

MANGA-MAFIA STORE
Voor wie een echt Japans souvenir 

wil scoren in Duitsland, moet een 

kijkje nemen bij de Manga-Mafi a 

Store. Van manga tot cosplay en 

schattige knuff els: je komt sowieso 

met iets leuks thuis.

manga-mafi a.de/store-duesseldorf

ANMO ART/CHA
Japan is een echt thee-land waar je heuse theeceremonies kunt 

volgen. Wil je dit ook eens meemaken, boek dan een workshop 

bij ANMO ART/CHA. Hier leer je meer over thee, de geschiede-

nis ervan en hoe je het beste thee klaarmaakt.

www.anmo-art-cha.com

BAKERY TAKA
Japan is bekend om haar baksels 

en zoetigheden en die kun je halen 

bij Bakery Taka. Probeer eens 

het brood met earl grey- of mat-

cha-smaak of een broodje gevuld 

met bonenpasta. Zoiets vind je in 

Nederland niet.

www.bakerytaka.de/deutsch
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Scan de QR-code en boek 
onze winterarrangementen.3X KNUSSE PLEKJES

Na een drukke dag in de stad is het heerlijk bijkomen in het Valk Exclusief Hotel Düsseldorf.

www.airporthotelduesseldorf.de

Ook lekker: gewoon plaatsnemen in de rustruimte. 

Helemaal fi jn als de open haard staat de branden. 

Niet te vergeten het prachtige uitzicht dat je hebt 

over de Silbersee vanaf de 15e etage.

RESTAURANT ZIZOU

Ben je niet zo van die enorme hitte, neem dan plaats 

in het Turks stoombad. Hier wordt het gelukkig 

‘maar’ 45 graden.

BRASSERIE MAX

Na je reis of een dagje binnenstad zweet je je dag 

eruit in de heerlijke sauna. Handdoekje neerleggen, 

verstand op nul en ontspannen. Je kijkt tijdens het 

relaxen uit over de skyline van Düsseldorf.

BEAU BAR

     

Weet u de rebus op te lossen? 
 Laat uw antwoord achter op valkexclusief.nl/reisgids-puzzel

Elke deelnemer ontvangt €5,- ValkBonus. Onder de juiste antwoorden 
verloten we een Valk Cadeaucard t.w.v. €50,-.

Puzzel mee met
Valk Exclusief 

WIN
een Valk  

Cadeaucard

€50,-
t.w.v.
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De
familie 
van jouw droombaan 
om de hoek

Check alle jobs op valkjobs.nl        

DRENTHE
Hotel Assen
Balkenweg 1
0592 851 515
hotelassen.nl

Hotel Emmen
Verlengde Herendijk 50
0591 571 800
hotelemmen.nl

Hotel Spier
Oude Postweg 8
0593 564 800
hotelspier.nl

DUITSLAND 
Hotel Düsseldorf
Am Hülserhof 57
+49 211 200630
airporthotelduesseldorf.de

FLEVOLAND
Hotel Almere
Veluwezoom 45
036 800 0800
hotelalmere.nl

Hotel Emmeloord
Het Hooiveld 9
0527 612 345
hotelemmeloord.nl

FRIESLAND
Hotel Leeuwarden
Lynbaan 35
058 820 0100
hotelleeuwarden.nl

Hotel Sneek
Burg. Rasterhoffl  aan 1
0515 481 818
hotelsneek.nl

Hotel Wolvega
Atalanta 10
0561 692 800
hotelwolvega.nl

GELDERLAND
Hotel Apeldoorn
Landgoedlaan 26
055 800 0800
valkhotelapeldoorn.nl

Hotel Duiven
Impuls 2
026 318 8888
hotelduiven-arnhem.nl

Hotel Harderwijk
Leuvenumseweg 7
0341 801 010
hotelharderwijk.nl

LIMBURG
Kasteel Bloemendal
Bloemendalstraat 150
043 365 9800
hotelbloemendal.nl

Hotel Heerlen
Terworm 10
045 560 1800
hotelheerlen.nl

Hotel Maastricht
Nijverheidsweg 35
043 387 3500
hotelvandervalkmaastricht.nl

Kasteel TerWorm
Terworm 5
045 400 1111
terworm.nl

NOORD-BRABANT
Hotel Tilburg
Dokter Bloemenlaan 8
013 800 0800
hoteltilburg.nl

NOORD-HOLLAND
Hotel Akersloot
Geesterweg 1A
0251 361 888
hotelakersloot.nl

Hotel Amsterdam 
Zuidas
Tommaso Albinonistr. 200
020 800 0900
hotelamsterdam-zuidas.nl

Hotel Haarlem
Toekanweg 2
023 536 7500
hotelhaarlem.nl

Hotel Oostzaan
Westeind 1
020 820 7600
hoteloostzaan-amsterdam.nl

Hotel Purmerend
Purmerenderweg 232,
0299 436 858
hotelpurmerend.nl

Hotel Schiphol
A4 3
0252 675 335
hotelschiphol.nl

Hotel Wieringermeer
Terpstraat 49, 
0227 601 717
hotelwieringermeer.nl

OVERIJSSEL
Hotel Deventer
Birnieweg 4
0570 741 800
hoteldeventer.nl

Hotel Enschede
Zuiderval 140
053 800 0800
vandervalkhotelenschede.nl

Hotel Hengelo
Bornsestraat 400
074 800 0800
hotelhengelo.nl

Hotel Zwolle
Nieuwleusenerdijk 1
038 800 0800
hotelzwolle.nl

UTRECHT
Hotel Houten
Hoofdveste 25
030 634 6800
hotelhouten.nl

Hotel Utrecht
Winthontlaan 4
030 800 0800
vandervalkhotelutrecht.nl

Hotel Vianen
Prins Bernhardstraat 75
0347 325 959
hotelvianen.nl

ZEELAND
Hotel Goes 
Anthony Fokkerstraat 100
0113 315 800
hotelgoes.nl

Hotel Middelburg
Paukenweg 3
0118 442 525
valkmiddelburg.nl

ZUID-HOLLAND
Hotel Avifauna
Hoorn 65
0172 48 75 75
vandervalkavifauna.nl

Hotel Blijdorp
Energieweg 2
010 298 8777
hotel-rotterdam-blijdorp.nl

Hotel De Gouden Leeuw
Veurseweg 180 
071 5602800
hoteldegoudenleeuw.nl

Hotel Den Haag-Nootdorp
Gildeweg 1
015 310 4545
hoteldenhaag.nl

Hotel Dordrecht
Laan van Europa 1600
078 870 0800
vandervalkhoteldordrecht.nl

Hotel Leiden
Haagse Schouwweg 14
071 573 1731
hotelleiden.nl

Hotel Nieuwerkerk
Parallelweg - Zuid 185
0180 321 103
hotelnieuwerkerk.nl

Hotel Schiedam
Hargalaan 6
010 800 2800
hotelschiedam.nl

Hotels
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Geniet samen 
van de mooiste 

tĳ d van het jaar 

www.valkexclusief.nl

Boek hier onze 
warme winter-
arrangementen


