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Per Venice Simplon-Orient-Express van 
Venetië naar Parijs 

Romantiek en de glans van vervlogen tijden zijn onlosmakelijk met Venetië verbonden. 

Combineer een verblijf in deze ongeëvenaarde stad met een reis aan boord van de legendarische 

Venice Simplon-Orient-Express en beleef een onvergetelijke reis. Vanuit Amsterdam vliegt u 

rechtstreeks naar Venetië, waar u 3 nachten verblijft in uw hotel naar keuze. Op dag 4 stapt 

u aan boord van de glimmende rijtuigen van de beroemde Venice Simplon-Orient-Express voor 

een schitterende treinreis naar Parijs, waar u vervolgens per Thalys doorreist naar Nederland. 
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Dag 1 – Amsterdam - Venetië

U vliegt met KLM vanuit Amsterdam naar Venetië. Bij aankomst 

wordt u opgewacht door onze Engelssprekende vertegenwoordi-

ging en per watertaxi naar uw hotel gebracht, waar u de komende 

3 nachten verblijft. (-/-/-)

Dag 2 & 3 - Venetië

Op dag 2 wordt u na het ontbijt opgehaald door onze Engelsspre-

kende gids voor een 2-uur durende privé wandeling, inclusief een 

bezoek aan het Dogenpaleis en de San Marco Kathedraal.

De rest van de dag is ter vrije besteding. (O/-/-)

Dag 3 is ter vrije besteding. (O/-/-)

Dag 4 - Venetië - Parijs

Transfer per watertaxi naar het station waar u aan boord stapt 

van de Venice Simplon-Orient-Express. Uw persoonlijke steward 

verwelkomt u op het Santa Lucia Station en begeleidt u naar uw 

compartiment.

Tegen 11.00 uur vertrekt de trein richting Parijs. Aan boord geniet u 

van uw lunch in één van de restaurantrijtuigen, terwijl het Italiaanse 

landschap en de Dolomieten aan u voorbijglijden. In de namiddag 

wordt de Afternoon-Tea in uw compartiment geserveerd. 

Rond 17.20 uur stopt de trein voor een korte stop in Innsbruck. 

Vervolgens kunt u zich klaarmaken voor het diner, dat in stijl wordt 

geserveerd in het restaurantrijtuig, terwijl de trein Zwitserland be-

reikt. ’s Nachts, als u slaapt, zal de trein door Frankrijk richting Parijs 

rijden. (O/L/D)

Dag 5 - Parijs - Amsterdam

‘s Ochtends vroeg wordt uw ontbijt in uw compartiment geserveerd. 

Tegen 08.30 uur rijdt de trein Parijs binnen en neemt u afscheid 

de Venice Simplon-Orient-Express. Per taxi (op eigen gelegenheid) 

gaat u naar het Gare du Nord waarvandaan u per Thalys (eerste klas) 

terug reist naar Nederland. (O/-/-). Indien gewenst kunt u uw reis 

ook verlengen in Parijs. 

Programma
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Venice Simplon-Orient-Express

In de restaurantrijtuigen worden culinaire maaltijden van hoog 

niveau geserveerd. Tafels zijn gedekt met kostbaar linnen, tafelzil-

ver en kristal. Tijdens de reis bent u altijd van harte welkom in de 

gezellige bar voor een drankje. Aan boord van deze historische trein 

kunt u kiezen uit 3 typen accommodatie. De Historic Twin Cabins 

zijn voorzien van een boven- en een benedenbed inclusief wastafel. 

Naast deze cabins kunt u tevens verblijven in een luxe Suite Double 

of Twin, allen voorzien van een eigen badkamer en toilet. Hiervan 

bevinden zich er 8 aan boord. Verder kunt u overnachten in één van 

de 6 zeer luxe Grand Suites, met een eigen badkamer met douche, 

toilet en wastafel.

Uw trein

De Venice Simplon-Orient-Express bestaat uit met zorg gerestaureerde rijtuigen uit de 

jaren ‘20 en ‘30 van de vorige eeuw. De schitterende houtpanelen en interieurs zijn creaties 

van beroemde Jugendstilkunstenaars onder wie René Lalique. 
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Reisinformatie

Uw hotels

Tijdens deze reis verblijft u in Venetië in het 4-sterren luxe Palazzo Stern Hotel, het 5-sterren luxe Hotel Ca di Dio of een ander hotel naar 

eigen keuze. 

Verleng uw reis

U kunt uw arrangement verlengen met extra nachten in Venetië of Parijs. Indien gewenst stellen we graag een arrangement voor u samen.
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Reissom v.a.6.498,- per persoon, gebaseerd op een verblijf in een Historic Twin Cabin en een Deluxe kamer in het 4-sterren hotel 

Palazzo Stern. 

De definitieve arrangementsprijzen kunnen pas bevestigd worden bij bevestiging van de boeking.

Vertrekdata 2023 | Prijs per persoon o.b.v. 4-sterren 

Hotel Palazzo Stern en een Historic Twin Cabin 

Vertrekdata 2023 | Prijs per persoon o.b.v 5-sterren 

Hotel Ca di Dio en een Historic Twin Cabin 

Ander type cabin: 

Toeslag 2-persoons Double Suite: v.a. 3.390,- p.p. 

Toeslag 2-persoons Grand Suite: v.a. 7.698,- p.p.  

Toeslag 2-persoons Historic Twin Cabin voor alleengebruik: op aanvraag

5, 19 en 26 maart v.a. 6.498,-

1, 9 en 13 april  v.a. 6.498,-

6 en 27 mei v.a. 6.498,-

25 juni  v.a. 6.498,-

2, 9, 16, 23 en 29 juli v.a. 6.498,-

13 en 19 augustus  v.a. 6.498,-

13, 20, 24 september v.a. 6.498,-

4, 8, 14 en 26 oktober v.a. 6.498,-

5, 18 en 25 november v.a. 6.498,-

2 en 10 december  v.a. 6.498,-

5, 19 en 26 maart v.a. 7.098,-

1, 9 en 13 april v.a. 7.098,-

6 en 27 mei v.a. 7.098,-

25 juni v.a. 7.098,-

2, 9, 16, 23 en 29 juli v.a. 7.098,-

13 en 19 augustus v.a. 7.098,-

13, 20, 24 september v.a. 7.098,-

4, 8, 14 en 26 oktober v.a. 7.098,-

5, 18 en 25 november v.a. 7.098,-

2 en 10 december v.a. 7.098,-

Vertrekdatum: diverse data in 2023  

Reisduur: 5 dagen 

Trein: Venice Simplon-Orient-Express 

Prijsinformatie
Per Venice Simplon-Orient-Express van Venetië naar Parijs



7

• Enkele reis per KLM in economy class* vanuit Amsterdam naar Venetië, inclusief luchthavenbelastingen en 

brandstoftoeslagen t.w.v. van € 73

• Bagage 1 stuk aan boord van KLM

• Meet en Greet door Engelssprekende gids bij aankomst op de luchthaven.

• Transfer per watertaxi luchthaven - hotel een Engelssprekende gids

• Transfer hotel - station

• 3 hotelovernachtingen op basis van een 2-persoonskamer in het gekozen hotel

• 3 x ontbijtbuffet

• 2 uur durende wandeling op dag 2 incl. entree Dogenpaleis en San Marco Kathedraal

• Bagageafhandeling luchthaven en station

• Verblijf aan boord van de Venice Simplon-Orient-Express op basis van een 2-persoons Historic Twin Cabin 

(inclusief lunch, afternoon tea, diner en ontbijt, selectie aan wijnen tijdens lunch en diner)

• Treinreis per Thalys, eerste klas*, vanuit Parijs naar Nederland

Niet inbegrepen: Toeristenbelasting Venetië à € 5,- p.p. per nacht (ter plaatse te voldoen) • Lunches en diners in Venetië • Overige excursies 

• Dranken aan boord van de Venice Simplon-Orient-Express • Reis- en/of annuleringsverzekering (Desgewenst door Incento af te sluiten) 

• Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking en SGR consumentenbijdrage € 5,- p.p. • ANVR Boekingskosten € 30,- per boeking

Inbegrepen

Voor de voorwaarden van deze reis verwijzen wij u naar onze website destintravel.nl/treinreizen of neem contact op via +31 (0)88 13 07 320 | incento@destintravel.nl

NB. Het vluchttarief is gebaseerd op de laagste boekingsklasse. Indien deze niet meer beschikbaar is, kunnen wij tegen een meerprijs 

een hogere boekingsklasse reserveren. 


