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Met de Venice Simplon-Orient-Express 
naar Venetië 

Beleef het mee! Royalty, aristocraten, filmsterren 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 

aan boord van de legendarische Venice Simplon-Orient-Express. Stap in Amsterdam aan boord van 

deze historische trein en geniet van de meest romantische treinreis ter wereld, terwijl de Alpen en de 

Dolomieten die aan uw raam voorbijtrekken. Niet voor niets was deze legendarische trein het decor 

van boeken en films. 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,  

flonkerend kristal en kostbare bekleding. De stewards serveren het 

ontbijt en de afternoon tea in uw compartiment. 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 heeft.  

Het wijnaanbod verrast zelfs de meest verwende kenner. 

U bent ook van harte welkom in het barrijtuig, waar een pianist 

zorgt voor de muzikale omlijsting. En natuurlijk blijft 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 élégance. Uw treinreis eindigt in 

Venetië, waar u nog 3 nachten kunt nagenieten van uw feestelijke 

treinreis in het luxe 5-sterren Cipriani, a Belmond Hotel, Venice of 

het stijlvolle 5-sterren Hotel Luna Baglioni.
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Dag 1 - Aan boord van de trein 

Halverwege de ochtend stapt u in Amsterdam aan boord van de 

glimmende rijtuigen van de Venice Simplon-Orient-Express. Neem 

plaats in uw uitnodigende privécompartiment en ontspan. Geniet 

vervolgens van een heerlijke driegangenlunch in één van de prachtig 

gedecoreerde restaurantrijtuigen. Keer vervolgens terug naar uw 

compartiment om te genieten van het uitzicht, terwijl de trein koers 

zet naar het zuiden. Tijdens de reis zorgt uw steward dat het u aan 

niets ontbreekt. Gedurende de middag serveert de steward een 

afternoon tea in uw compartiment. De avond staat in het teken van 

een culinair viergangendiner, geserveerd in één van de restauran-

trijtuigen van de trein. Natuurlijk is het tijdens de treinreis altijd 

mogelijk om uw medereizigers te ontmoeten in de gezellige bar,  

het kloppende hart van de trein. (-/L/D)

Dag 2 - Aankomst Venetië 

Uw steward serveert een continentaal ontbijt in uw compartiment, 

terwijl de Venice Simplon-Orient-Express door het prachtige land-

schap slingert, langs hoge bergen en pittoresk gelegen meren. 

Geniet van de heerlijke driegangenlunch, welke geserveerd wordt 

in één van de restaurantrijtuigen. In de middag wordt in uw 

compartiment een afternoon tea geserveerd, voordat de Venice 

Simplon-Orient-Express rond 19.00 uur het station Santa Lucia in 

Venetië binnenrijdt. Bij aankomst volgt de transfer per watertaxi 

naar het luxe 5* Cipriani Hotel of het 5* Hotel Luna Baglioni, waar 

u de komende 3 nachten verblijft. In het hotel wordt u feestelijk 

ontvangen met een hapje en een drankje. De rest van de avond is 

ter vrije besteding (O/L/-).

Dag 3 & 4 - Vrije dagen Venetië 

Twee dagen ter vrije besteding in Venetië. Op deze dagen zullen 

wij optioneel verschillende excursies aanbieden (tegen bijbetaling). 

De excursieprogramma’s volgen korter voor vertrek. (O/-/-)

Dag 5 - Venetië - Amsterdam

In de loop van de dag transfer per watertaxi vanaf het Cipriani Hotel 

of het Hotel Luna Baglioni naar de luchthaven van Venetië, waarvan-

daan u met KLM terug vliegt naar Amsterdam. (O/-/-)

Programma
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Venice Simplon-Orient-Express

Tijdens de reis bent u altijd van harte welkom in de gezellige bar 

voor een drankje. Elk compartiment is voorzien van een boven-  

en een benedenbed inclusief wastafel. 

Uw steward zorgt ervoor dat het u aan niets ontbreekt. Verder kunt 

u overnachten in een cabin suite of 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. In de restaurantrijtuigen worden culinaire maaltijden 

van hoog niveau geserveerd. Tafels zijn gedekt met kostbaar linnen, tafelzilver en kristal.
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Reisinformatie

Vertrek 16 maart 2023 - Cipriani, a Belmond Hotel, Venice

In Venetië logeert u 3 nachten in het beste hotel van de stad. Als 

Venetië een theater is, dan is het Belmond Cipriani de Koninklijke 

Loge. Vele filmsterren, staatshoofden en andere beroemdheden 

logeren regelmatig in dit schitterende hotel. Het Belmond Cipriani 

Hotel 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. In het hotel is geen enkele 

kamer hetzelfde. Het hotel telt twee restaurants van topniveau, 

twee bars, een spa, een fitnesscenter, een tennisbaan alsmede een 

verwarmd buitenzwembad van olympische afmetingen. De service in 

dit hotel van wereldfaam is onberispelijk.

Vertrek 22 juni 2023 - Hotel Luna Baglioni 

Dit paleisachtige 5* hotel Luna Baglioni ligt op korte loopafstand 

van het San Marco plein en beschikt over een eigen stijger, waardoor 

het gemakkelijk per watertaxi te bereiken is.

Het interieur is prachtig klassiek. Bewonder de prachtige originele 

fresco’s die u overal in het hotel tegenkomt. Alle kamers zijn stijlvol 

ingericht met antieke meubelen, een kroonluchter van Muranoglas, 

een marmeren badkamer, airco en minibar. Een aantal kamers en 

suites bieden uitzicht op de lagune. Geniet van heerlijke hapjes en 

drankjes in het café Baglioni. Het ontbijt wordt geserveerd in de 

prachtige met fresco’s versierde Salone Marco Polo. 

Tevens beschikt het hotel over een bekroond restaurant, Canova, 

waar u kunt genieten van Venetiaanse maaltijden en exclusieve 

wijnen.
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Reissom is per persoon en gebaseerd op een verblijf in een gedeeld(e) 2-persoonskamer/privécompartiment in de trein.

Toeslagen voor andere type cabins in de trein: op aanvraag.

Groepsreis: Minimum aantal deelnemers is 20, het maximum aantal deelnemers is 30.

Vertrekdatum: 16 maart 2023, verblijf in het Cipriani Hotel 

Reisduur: 5 dagen 

Trein: Venice Simplon-Orient-Express 

Reissom: vanaf 6.498,- per persoon Reissom: vanaf 7.098,- per persoon 

Vertrekdatum: 22 juni 2023, verblijf in het Luna Baglioni Hotel 

Reisduur: 5 dagen 

Trein: Venice Simplon-Orient-Express 

Vertrek & reissom
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• Treinreis per Venice Simplon-Orient-Express van Amsterdam naar Venetië

• 1 keer 4-gangendiner, 1 keer ontbijt, 2 keer 3-gangenlunch en 2 keer 

afternoon tea tijdens de treinreis

• Transfers per watertaxi station - hotel - luchthaven

• Aparte transfer bagage station - hotel - luchthaven

• Drie nachten verblijf in een tweepersoons kamer (run of the house) in 

het 5* Cipriani Hotel in Venetië of het 5* Hotel Luna Baglioni, inclusief 

uitgebreid ontbijtbuffet

• Welkomstreceptie met hapjes bij aankomst in het hotel

• Vlucht met KLM in economy class Venetië - Amsterdam

• Luchthavenbelastingen en brandstoftoeslagen à 23,-  per ticket

• Ruimbagage 1 stuk (23 kg) aan boord van KLM

• Nederlandssprekende begeleiding in Venetië

Niet inbegrepen: Optionele excursies (deze volgen korter voor vertrek) • Overige maaltijden in Venetië • Dranken aan boord van de Venice Simplon-Orient-

Express • Fooien en uitgaven van persoonlijke aard • Reis- en/of annuleringsverzekering (Desgewenst door Incento af te sluiten) • Bijdrage 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


