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Halve dag, Smokkelroute I
Halve dag, Biesbosch
Halve dag, Theepotten Museum
Halve dag, Achelse Kluis
Halve dag, De Peel
Halve dag, Tingieterij
Halve dag, Jeroen Bosch&Bossche Bol
Halve dag, Sluizentocht
Halve dag, Biesbosch Museum Eiland
Halve dag, Eiland Tiengemeenten
Smokkelroute II
Vruuger
Beekse Bergen
WOII
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Anton Pieck & Bakkerijmuseum
Het leven in 1900
Heel Holland bakt
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De Linge
Moeke Mooren
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Limburg
Chocolade & Rotterdam
Neeltje Jans
Zeehondjes
Zuid Beveland
Oosterschelde
De Storm
Den Haag
Amsterdam
Gouda
Dordrecht
Rotterdam
Delft
Leiden
Volendam
West Friesland
Giethoorn
Hollands Ventië
Kinderdijk
Orchideeën Hoeve
Elburg
Kip of Ei ?
De Eifel
Drielanden tocht
Leuven
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Hasselt
Bokrijk
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Antwerpen I
Antwerpen II
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Budget I
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Batavia Stad
Parijs
Londen
Warner Bros Movie World
Kerst Deventer
Kerst Dordrecht
Kerst Valkenburg
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Kerst Düsseldorf-Oberhausen-Essen
Kerst Brussel
Verrassingstocht

Smokkelroute 1
Deze leuke dagtocht kan zowel ‘s morgens als ‘s middags worden uitgevoerd.
Vanaf uw opstapadres rijden we naar Eersel. Daar bezoeken we het museum
“De Acht Zaligheden”. In deze typische langgevelboerderij worden we ontvangen met
koffie en vlaai. Hierna gaan we het museum zelf bezoeken. Het geeft een goed beeld van
de woon- en leefomstandigheden van de Kempische boer in het begin van de vorige
eeuw. Vervolgens stappen we weer in onze bus en onder leiding van een deskundige gids
maken we een zogenaamde “Smokkelrit”. Hierbij rijden we over leuke weggetjes en
paadjes die de smokkelaars lang geleden ook gebruikte om hun waren over de grens te
smokkelen. Al rijdend door de bossen vertelt de gids vele anekdotes over die tijd en in
het bijzonder over het smokkelen.
Bij de abdij van de Norbertijnen in Postel kunnen we (indien gewenst) een pauze maken
om een consumptie te gebruiken. De abdij is vooral bekend van zijn abdij-kaas en hesp.
Het is ook een mooi gebied om even te
wandelen en/of een kerk te bezoeken.
Op de terugweg gebruiken we ter
afsluiting van deze tocht een welverzorgde
koffietafel.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 39,36 t/m 40 personen € 37,41 t/m 45 personen € 35,46 t/m 55 personen € 34,56 t/m 60 personen € 33,-

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Reis per luxe touringcar, entree museum, koffie
met vlaai, tocht met gids, koffietafel

Bijzonderheden :
Deze halve dagtocht kan zowel ‘s morgens als ‘s
middags worden uitgevoerd. I.p.v. een koffietafel kunt u
ook kiezen voor een drie gangen diner (meerprijs).
De Tijdsduur is ongeveer 6 uur. Bus met lift = + 75,- euro.

De Biesbosch
Halve Dagtocht

Na de Elisabethvloed in 1421 ontstond er een watergebied van 40.000 ha. Na vijf en
een halve eeuw is er door indijking nog maar 6000 ha. over. Toch is dit, ondanks de
drukke scheepvaart, nog steeds een ongerept gebied dat rijk is aan water en weidevogels.
Er zijn weer bevers uitgezet, die in deze natuurlijke
omgeving prima gedijen. De eilanden bestaan
hoofdzakelijk uit grienden, riet, biezen en graslanden.
Hierdoor is een grote verscheidenheid aan vegetatie
ontstaan. We vinden hier: wilgen, essen, kattestaart,
wilgenroosjes, bereklauw maar ook de wat zeldzame
planten zoals pijpkruid, valeriaan, waterkers enz. Het is een weldadig stil gebied met
ontelbare kreekjes. Dit alles kunnen we zien en beleven door middel van een 2 uur
durende rondvaart door dit prachtige gebied, waarbij de schipper ons van allerlei
relevante informatie voorziet.
We rijden vanuit onze opstapplaats rechtstreeks hier naar toe en worden op de boot
verwend met koffie en gebak. Na de ontscheping rijden we naar de koffietafel (of het
diner adres), die als afsluiting van deze leuke tocht wordt geserveerd.

Prijzen per persoon :
Ochtend met koffietafel

Middag met diner

30 t/m 35 personen € 48,36 t/m 40 personen € 45,41 t/m 45 personen € 43,46 t/m 55 personen € 42,56 t/m 60 personen € 41,-

30 t/m 35 personen € 55,36 t/m 40 personen € 52,41 t/m 45 personen € 50,46 t/m 55 personen € 48,56 t/m 60 personen € 47,-

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Reis per luxe touringcar, koffie met gebak, boottocht
2 uur, koffietafel of drie gangen diner

Bijzonderheden :
Ochtend/middag rit is van 08.30 uur tot ca. 15.30 uur.
Middag/avond rit is van 13.00 uur tot ca. 21.00 uur.
U kunt de Biesbosch ook prima combineren met een
andere ochtend of middag excursie. Liftbus + 75,- euro.

MIDDAGTOCHT

Theepottenmuseum
Vandaag gaan we niet al te ver rijden, het is per slot van rekening ook een middagtocht.
We stappen rond een uur of half twee in de bus en rijden rechtstreeks naar onze
bestemming. Dit is voor deze middag het plaatsje Swartbroek.
In Swartbroek is het Theepottenmuseum gevestigd. Er zijn hier meer dan 2000
theepotten te bekijken in allerlei vormen. Een gewone theepot vindt u er niet. Het zijn
allemaal kunststukjes waar ontwerpers zich op hebben uitgeleefd om een excentrieke
theepot te ontwerpen.
U ontvangt alle informatie tijdens de rondleiding door het museum. Tijdens het bezoek
aan het museum slaan we de koffie of thee met appeltaart natuurlijk niet over.
Rond half vijf stappen we weer in de bus en rijden een stukje verder naar Soerendonk.
Daar genieten we van een fijn drie gangen diner. Na het diner rijden we terug naar uw
opstapplaats en zit deze middagtocht er alweer op.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 39,36 t/m 40 personen € 37,41 t/m 45 personen € 3546 t/m 55 personen € 34,56 t/m 60 personen € 33,-

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Touringcarvervoer, entree + rondleiding museum,
Koffie met appeltaart en het drie gangen diner

Bijzonderheden :
Lifttouringcar geldt een meerprijs van 75,- euro.
Deze halve dagtocht kan ook in de ochtend plaats
vinden met een koffietafel (ipv diner).

Achelse Kluis
Middagtocht

De Sint-Benedictusabdij van Achel, dikwijls ook de Achelse Kluis genoemd, is een cisterciënzerabdij
deels op Belgisch, deels op Nederlands grondgebied. De abdij ligt in een ruim natuurgebied van
akkers, bossen en heide aan de oevers van de plaatselijke Warmbeek (B) en de Tongelreep (NL).
Deze abdij staat onder meer bekend vanwege het gelijknamige Trappistenbier ACHEL dat sinds
1998 in de eigen huisbrouwerij wordt gebrouwen.
Rond de klok van 12.00 uur komt u aan bij de Achelse Kluis, hier begint
een rondleiding door de abdijgebouwen. Na de rondleiding staat er een
heerlijke broodmaaltijd voor u klaar met abdij – en streekproducten.
De gids wacht op u bij de bus en brengt u met de nodige ludieke uitleg langs de belangrijkste
bezienswaardigheden van onze regio. U maakt een rondrit door de prachtige ouderwetse
Teutendorpen Hamont, Achel, en het Nederlandse Kempenland. Gedurende de rondrit maakt u
kennis met het rijke en interessante verleden van de stadjes en dorpen. U krijgt uitleg over de
historische monumenten en bezienswaardigheden op deze rondrit.
Bij terugkomst heeft u nog even de tijd om de abdijwinkel te bezoeken of nog even wat te
bekijken. Als het tijd is brengt de chauffeur u naar uw dineradres. Hier staat een heerlijk drie
gangen diner op u te wachten.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 61,36 t/m 40 personen € 59,41 t/m 45 personen € 57,46 t/m 55 personen € 55,56 t/m 60 personen € 53,-

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Touringcarvervoer, rondleiding Abdij Achelse Kluis, broodmaaltijd met streekproducten, rondrit
met gids, drie gangendiner

Bijzonderheden :
Indien u gebruikt wenst te maken van een lifttouringcar geldt een eenmalige toeslag van 75 euro

De Peel
Vanmiddag maken we een tocht door Zuid Oost Brabant en de Peel.
Een middagtocht ook geschikt voor diegene onder u die niet goed ter been zijn.
Onze luxe touringcar komt om ca. 13.00 uur voorrijden waarna we via een
korte route aankomen in de plaats Asten. We brengen hier een bezoek aan
het Museum Klok en Peel.
We krijgen een rondleiding door het museum en aansluitend gebruiken we een kop
koffie met vlaai. Wandelend door de tuinen krijgt u uitleg over de natuur en de
plant- en diersoorten die in de natuurgebieden in de omgeving voorkomen.
Daarna stappen we in de touringcar en rijden via een mooie route naar ons
dineradres in de omgeving van Someren of Weert. Een 3-gangendiner is de
afsluiting van deze leerzame middag.
Van 13.00 uur tot ca. 20.00 uur.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 49,36 t/m 40 personen € 47,41 t/m 45 personen € 4546 t/m 55 personen € 44,56 t/m 60 personen € 43,-

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Touringcarvervoer, koffie met vlaai, entree
museum, rondleiding klok en peel, 3 gangen menu.

Bijzonderheden :
U kunt ook kiezen voor een audiotour ipv
rondleiding met gids (1,75 euro korting pp)
Deze halve dagtocht kan ook in de ochtend plaats
vinden met een koffietafel (ipv diner).

Tingieterij
Middagexcursie

Gieten, forceren, polijsten… na een bezoek aan de tingieterij heeft het ambacht bijna
geen geheimen meer voor u. Dit rustige groepsuitje in het Land van Maas en Waal is
geschikt en interessant voor alle leeftijden.
14.00 uur aankomst bij de tingieterij.
Graag wordt er vertelt over het product en de vele mogelijkheden die tin biedt.
U wordt ontvangen met 2x koffie met een koekje, waarna u meegaat naar de
werkplaats en tot slot de showroom bezoekt. In de werkplaats wordt het echte
vakmanschap gedemonstreerd.
De tingieterij laat u zien hoe een product ontstaat door gieten, forceren en polijsten.
Hierna stapt u weer in de touringcar en rijden we naar het dineradres, waar om
17.30 uur voor u een 3 gangen verrassingsdiner klaar staat.
Rond de klok van 19.00 uur vertrekt u richting huis.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 42,00
36 t/m 40 personen € 39,00
41 t/m 45 personen € 37,00
46 t/m 55 personen € 35,50
56 t/m 60 personen € 34,50

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Touringcar, 2x koffie met koekje, entree
tingieterij, demonstratie en 3 gangen diner

Bijzonderheden :
Indien u gebruikt wenst te maken van een
lifttouringcar geldt een eenmalige toeslag
van 75 euro.

Jeroen Bosch &
Bossche Bol
12.30 – 13.30 Ontvangst met koffie/thee en Bossche Bol.
U begint de middag met een echte Bossche Bol bij een kop koffie of thee
e en
daarna ontspannen het water op met de Jeroen Bosch vaartocht.
13.30 – 15.00 Jeroen Bosch vaartocht
De Jeroen Bosch vaarroute op de Binnendieze staat geheel in het teken van de beroemde
kunstschilder Jheronimus Bosch.
Je vertrekt vanaf de steiger Zuidwal/Oude Dieze, vaart eerst gedeeltelijk onder de stad door en
vervolgens door het Hellegat: spannend, donker en smal. Via de Singelgracht vaar je naar De
Groote Hekel, waar je onder een van de togen kunt genieten van de bijzondere film ‘Hemel en
Hel’. De vaartocht wordt vervolgd tot het Herman Moerkerkplein. Langs de route staan beelden
uit de schilderijen van Jeroen Bosch.
15.00 – …. Bezoek aan het Jheronimus Bosch Art Center
Na de korte pauze loop je naar het unieke Jheronimus Bosch Art Center, waar je kennis kunt
maken met alle werken van Jeroen Bosch (reproducties op ware grootte). Geniet van een
prachtige documentaire en zie en hoor het Oordeelspel spelen! Neem de lift en bekijk de stad
vanaf 14 meter hoogte. Om je bezoek verder te verdiepen, bestaat ook de mogelijkheid om
reproducties van alle tekeningen en schetsen van Bosch te bekijken.
Tot ± 16.30 uur bent u vrij om te genieten van de binnenstad van Den Bosch
Hierna stappen we in en gaan we naar het dineradres waar een heerlijke 3 -gangendiner
staat te wachten. Rond de klok van 20.00 uur zult u weer thuis zijn

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 65,36 t/m 40 personen € 63,41 t/m 45 personen € 61,46 t/m 55 personen € 59,56 t/m 60 personen € 57,-

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Touringcarvervoer, koffie/thee met Bossche Bol,
vaartocht over de Binnendieze, bezoek aan het
Jheronimus Bosch Art Center, driegangendiner

Bijzonderheden :
Rondvaart Binnendieze is niet geschikt voor mensen
die rolstoel gebonden zijn.

Sluizentocht
Middagtocht

Deze middagtocht starten we rond een uur om één.
We rijden vanuit uw gekozen opstapplaats
rechtstreeks naar het havenplaatsje Maasbracht, één van de Maasparels
Maasparels, gelegen aan de Maas.
Maas
Vanuit Maasbracht gaan de trossen los voor een ontdekkingsreis, dwars door het reusachtige
Maasplassengebied (totaal 3000 ha) van Limburg. Onderweg worden er maar liefst drie sluizen
gepasseerd. In totaal een hoogteverschil van bijna 15 meter! Daarnaast komt u vlak langs het
waterfront van Roermond met een mooi zicht op de Natalinitoren en de Christoffel kathedraal.
Een deel van de route leidt u door het Lateraalkanaal, dat speciaal gegraven is om de vaartijd
voor de beroepsvaart te verkorten. Grote kans dat u hier een binnenvaartschip op doorreis
tegenkomt. Mis tijdens de toeristische route op de Maas vooral niet het uitzicht op Resort Marina
Oolderhuuske... Een bijzondere plek vanwege de unieke ligging op een schiereiland tussen de Maas
en de Maasplassen!
Natuurlijk vertelt de kapitein onderweg van alles over de bezienswaardigheden, want er valt echt
van alles te bekijken tijdens de langste route uit ons vaarprogramma. Tijdens deze 3,5 uur
durende rondvaart wordt er koffie met Limburgse vlaai geserveerd.
Als we om 17.30 uur van de boot in onze bus stappen, rijden we rechtstreeks naar het
dineradres. Zo zitten we rond 18.00 uur mooi aan tafel en genieten van het drie gangen
diner. Rond 20.00 uur rijden we huiswaarts en zullen tussen 20.30 uur en 21.00 uur weer
op uw opstapplaats arriveren.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 56,36 t/m 40 personen € 53,41 t/m 45 personen € 51,46 t/m 55 personen € 50,56 t/m 60 personen € 49,-

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Reis per luxe touringcar, koffie met vlaai, rondvaart 3,5 uur en het diner

Bijzonderheden :
Voor het diner mag u kiezen in welke plaats u dat zou willen. Thorn, Grathem, Soerendonk
en Someren-Eind zijn de opties. U kunt deze dagtocht ook uitbreiden met een lunch aan boord.
De rolstoeltouringcar heeft ook bij deze tocht een meerprijs van 75,- euro.

Biesbosch MuseumEiland & treintje
Om 12:00 uur staat er een koffietafel klaar in De Gouden Leeuw
Terheijden. Na de lunch vertrekken we naar de Biesbosch, een prachtig
natuurgebied. Hier bezoeken we het Biesbosch MuseumEiland.
Het gebouw is genomineerd voor Gebouw van het Jaar 2016 door
ArchDaily. Dat is één van de bekendste architectuurwebsites ter wereld.
De Biesbosch is ontstaan na de St. Elisabeth vloed van 1421 en is een ongekende inspiratiebron
voor o.a. kunstenaars en fotografen. Regelmatig staan er in het museum tentoonstellingen en kunt
u exposities bekijken van vogels van allerlei pluimage. Het Museum laat vooral zien op welke wijze
de mens tot op heden zijn brood in het gebied verdiende en door zijn handelen, het uiterlijk van
de Biesbosch heeft bepaald. Een onderdeel van het museumeiland is de 'Biesbosch Beleving'. Dit
schaalmodel van de Biesbosch met polders, dijken en stromen, maakt de waterhuishoudkundige
werking inzichtelijk. Met een cyclus van 45 minuten, verandert de waterstand van 'extreem laag'
tot 'extreem hoog' en weer terug .
Na het museumbezoek gaan we een tocht maken met een fluisterstil treintje door de nieuwe
Noordwaard. In vijf jaar tijd is, in het kader van de maatregel “Ruimte voor de Rivier”, het
4400 ha overwegend agrarische gebied veranderd in een gebied dat een belangrijke functie heeft
om het gevaar van steeds verder stijgende waterstanden vanuit zowel de rivieren als de Noordzee
mede te beteugelen. De trein maakt een rit door de Noordwaard een unieke ontpolderingsproject.
Onderweg is er uitleg én zien we waterbuffels, Koningspaarden, Schotse Hooglanders en
soms zelfs bevers, vis- en/of zeearenden.
18.00 uur vertrekt u terug naar De Gouden Leeuw waar een driegangenmenu voor u klaar staat.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 67,36 t/m 40 personen € 64,41 t/m 45 personen € 6146 t/m 54 personen € 59,MAXIMAAL VOOR 54 PERSONEN

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Touringcarvervoer, koffietafel, bezoek Biesbosch Museum,
rondrit met Biesboschexpress, driegangen diner

Bijzonderheden :
Treintje rijdt van 1 mei t/m 1 oktober. Het is ook mogelijk i.p.v. het treintje met de fluisterboot de
Biesbosch in te gaan. Lifttouringcar = éénmalige toeslag van € 75,-

Eiland Tiengemeten
11.45 uur aanvang in De Gouden Leeuw waar een koffietafel voor u klaar staat.
Daarna stappen we in de bus en rijden we naar Zuid-Beijerland waar we om 14.00 uur de pont
nemen naar het enige echte eiland van zuidwest– Nederland “Tiengemeten”. Wanneer u hier aan
wal stapt ziet u een eiland vol ongerepte natuur en ouderwetse stukjes platteland. Op het eiland
staan ook twee musea: het Rien Poortvliet museum en het Landbouwmuseum.
Bezoek en begeleiding aan beide musea zijn inbegrepen.
In het Rien Poortvliet museum, vooral bekend van zijn prachtige schilderijen met als onderwerp
dieren en natuurlijk de kabouters, worden circa 150 van de mooiste werken van deze bijzondere
kunstenaar getoond. Een gids zal u door het museum rondleiden. Kijken naar een schilderij van
Rien Poortvliet is hetzelfde als luisteren naar klassieke muziek. Je ziet en hoort het beste van wat
de schilder of componist in huis heeft. Altijd valt er wel iets te ontdekken of te genieten, iets om je
over te verbazen of te verwonderen.
Het Landbouwmuseum Tiengemeten brengt d.m.v. een prachtige collectie de
landbouwmechanisatie van 1920 tot 1955 in beeld. De landbouw werd wereldwijd, mede door de
gevolgen van de eerste wereldoorlog, steeds meer gemechaniseerd. Na 1920 kwam deze
mechanisatie ook in Nederland langzaam op gang. Deze verandering is te vergelijken met het
intrede van de computer in de jaren 70. Om 17.00 uur wordt u weer bij de pont verwacht en
gaat u met de pont terug over naar Nieuwendijk waar de bus weer voor u klaarstaat om u naar
Terheijden te brengen.
Aangekomen in De Gouden Leeuw staat om 18.15 uur ter afsluiting van de dag een lekker
driegangendiner voor u klaar.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 67,36 t/m 40 personen € 64,41 t/m 45 personen € 6146 t/m 55 personen € 59,56 t/m 60 personen € 57,-

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Touringcarvervoer, koffietafel, pont heen en
terug, entree en rondleiding Rien Poortvliet
museum en landbouwmuseum, driegangenmenu

Bijzonderheden :
Lifttouringcar = toeslag van 75,- euro.

Smokkelroute
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10.30 uur Ontvangst met koffie en vlaai en dvd- presentatie over ondermeer
de Acht Zaligheden en de Kempen. Daarna is het tijd om het museum te bezoeken.
Ontdek het leven van de “contente” Kempische keuterboer aan de vooravond van
grote technische ontwikkelingen in de landbouw en geniet van de prachtige museumtuin.
12.30 uur Lunch in het museum. Soep met 2 belegde broodjes
13.30 uur Start van de Smokkelroute.
Deze tocht voert door het prachtige ‘Grenspark de Kempen’. Door een gids van het
museum worden smokkel-verhalen verteld, doorspekt met anekdotes. Ook het
landschap en de geschiedenis van de Kempische mens komt uitvoerig aan bod.
15.30 uur Het einde van de tocht is in het museum of op de historische Markt in Eersel.
Het is één van de mooiste pleinen van Brabant en staat onder toezicht van
monumentenzorg. Men kan hier verpozen op een van de vele terrasjes of in een van
de pittoreske herbergen. Een souvenir zorgt voor een blijvende herinnering aan deze
unieke tocht.
Om 17:00 uur eindigt deze gezellige tocht. Hierna stappen we op de bus en gaan naar
het dineradres voor een heerlijke driegangendiner.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 65,36 t/m 40 personen € 62,41 t/m 45 personen € 60,46 t/m 55 personen € 58,56 t/m 60 personen € 56,-

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Touringcarvervoer, entree Kempenmuseum,
rondleiding, lunch, smokkelroute met bus,
driegangendiner

Bijzonderheden :
Luxe lunch: soep met 2 broodjes luxe beleg (zalm, brie) € 2,- extra per persoon.
Indien u gebruik wenst te maken van een lifttouringcar geldt een eenmalige toeslag van 75,- euro.

VRUUGER!
Kantfabriek en Openluchtmuseum De Locht
Vertrek vanuit uw woonplaats op naar de Kantfabriek. Het museum is gevestigd in de voormalige
Zuid-Nederlandse Kantfabriek die tot 2006 in bedrijf was. De fabriek is gebouwd in 1928 en is
nu een Rijksmonument. In Museum de Kantfabriek word je meegenomen naar de textielindustrie
van de vorige eeuw. Bekijk in deze monumentale fabriek, die de sfeer van de jaren dertig ademt,
de ratelende machines en leer er alles over textiel en de textielindustrie in Horst en omgeving in
een verrassend moderne museumpresentatie. Ook zijn er prikkelende tentoonstellingen en
inspirerende activiteiten zoals workshops, cursussen en lezingen voor jong en oud. Museum de
Kantfabriek heeft ook een bibliotheek. Dit is de grootste uitleenbibliotheek van Nederland op het
gebied van textiel en textiele handwerken. Om 10.30 uur wordt u ontvangen met koffie/thee en
vlaai. Hierna krijgt u een rondleiding door het museum.
Rond de klok van 13.00 uur vertrekt u naar Openluchtmuseum de Locht in Melderslo.

Het museum over het plattelandsleven van vroeger én nu. Het museum geeft een beeld van
het plattelandsleven in de regio van 1850 tot 1950. Het museum bestaat sinds 20 april 1990 en
is dankzij de inzet van vele vrijwilligers opgezet in Melderslo. De oorspronkelijk hier gelegen langgevelboerderij is gerestaureerd en aangepast aan het ontvangen van gasten het gehele jaar door.
Door de inzet van vrijwilligers zijn er later ook nog diverse andere gebouwen bijgevoegd.
In afzonderlijke paviljoens wordt er aandacht besteed aan de ontwikkeling van de teelt van
asperges, champignons en van de glastuinbouw. Na aankomst begint u met een lunch. Na de lunch
gaat u op rondgang en als afsluiting kunt u nog genieten van een kopje koffie, thee of fris. Ook is
er nog gelegenheid om zelf op onderzoek te gaan en een bezoek aan het winkeltje te brengen.
17.00 uur vertrek vanuit het museum naar het restaurant voor een heerlijk diner.
19.45 uur we rijden vanuit het restaurant weer richting huis.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 76,36 t/m 40 personen € 73,41 t/m 45 personen € 7046 t/m 55 personen € 68,56 t/m 60 personen € 66,-

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Touringcarvervoer, entree Kantmuseum, koffie/thee met vlaai, rondleiding,
De Locht Museum: entree, lunch met koffie/thee, rondgang 3 gangen diner

Bijzonderheden :
Lifttouringcar = eenmalige toeslag van 75,- euro.

Beekse
Bergen
We gaan “op safari” in Nederland. In Hilvarenbeek bestaat deze mogelijkheid als sinds lange tijd.
Dit stukje Afrika laat ons oog in oog staan met Giraffen, apen, struisvogels, zebra’s, luipaarden,
olifanten en springbokken.
Na het vertrek om 09.30 uur rijden we via rustige wegen richting De Beekse Bergen.
Onderweg stoppen we voor een lekker kop koffie met gebak. Vervolgens is het nog een klein
stukje rijden naar Hilvarenbeek.
Na aankomst starten we de rondrit met eigen bus door het park. Tijdens deze rit kunnen we
ervaren hoe het is om naast de Afrikaanse olifanten te staan of de koning van de dieren te zien
luieren.
De rondrit eindigt in de wandelsafari, waar u 100 verschillende diersoorten in hun natuurlijke
omgeving kunt bekijken. Ontdek tijdens deze wandeling het Afrika dorp, de leerzame
speelelementen of de diverse uitkijktorens.
Tevens heeft u de mogelijkheid één van de spectaculaire roofvogelshows te aanschouwen.
Vanuit de wandelsafari kunt u ook een boottocht maken om de dieren vanaf het water te
bekijken. Rond de middag hebben we vrije tijd voor een lunch op eigen gelegenheid.
Om 16.00 uur aanvaarden we de terugrit, die we nog onderbreken voor een diner.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 64,36 t/m 40 personen € 61,41 t/m 45 personen € 59,46 t/m 55 personen € 57,56 t/m 60 personen € 56,-

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Reis per luxe touringcar, koffie met gebak,
entree Beekse Bergen, drie gangen diner.

Bijzonderheden :
Deze Tocht uitvoerbaar van april t/m oktober.
Ook mogelijk met een koffietafel i.p.v. diner.
Lifttouringcar + 75,- euro.

WOII
We gaan vandaag geen grote afstanden afleggen. Dat is ook niet nodig, want voor de geschiedenis van de
Tweede Wereldoorlog kunnen we in Brabant blijven. Onze eerste bestemming is namelijk Museum De
Bevrijdende Vleugels in Best, de plek waar je Operatie Market Garden opnieuw kunt beleven. Stap in de
voetsporen van de 101e Airborne Divisie en aanschouw met eigen ogen hoe Zuid-Nederland werd bevrijd in
september 1944. Museum Bevrijdende Vleugels heeft een bijzondere collectie inclusief tanks, vliegtuigen,
diorama's, foto's en wapentuig dat daadwerkelijk is gebruikt tijdens Operatie Market Garden.
Vanuit Best rijden we verder naar het Brabantse Zeeland. Bij Restaurant het Witte Huis gaan we genieten van
een fijne koffietafel. We stappen terug in de bus en maken wederom niet al te veel kilometers. We arriveren in
Overloon, waar we het Oorlogsmuseum gaan bezoeken. Het Oorlogsmuseum Overloon is een Nederlands
historisch en educatief museum, dat veel aandacht schenkt aan de regionale geschiedenis. Het museum is in
Nederland het grootste in zijn soort en bestaat uit een park van 14 hectare. Hier vond ooit één van de
hevigste tankveldslagen van de Tweede Wereldoorlog plaats. Hier stuitten een Amerikaanse Pantserdivisie (de
7e) en de Britse Infanterie in 1944 op felle tegenstand van de Duitsers, en vochten 20 dagen. Meer dan 150
tanks van beide legers werden tijdens deze slag vernietigd en de stad werd in zijn geheel verwoest.
Het museum biedt een grote overzichtstentoonstelling van Nederland in de Tweede Wereldoorlog, waarin aan
de hand van persoonlijke verhalen een beeld wordt geboden van de problemen waarmee de bevolking, maar
ook de bezetter, te maken kreeg.
Daarnaast is er een militaire hal, ter grootte van maar liefst twee voetbalvelden, waarin meer dan 150
voertuigen, vliegtuigen en kanonnen uit de Tweede Wereldoorlog staan opgesteld. Verder zijn er nog een groot
aantal bijzondere militaire presentaties, bijvoorbeeld over de Duitse parachutisten, maar ook over alle
luchtbombardementen uit die oorlog.
Na het bezoek, op de rit naar het restaurant, rijden we een paar extra kilometers, om een stop te maken
bij de Duitse militaire begraafplaats in Ysselsteyn. De begraafplaats is met meer dan 31.598 doden de grootste
militaire begraafplaats in Nederland. Het is ook de enige Nazi-Duitse militaire begraafplaats in Nederland. Er
liggen voornamelijk omgekomen Nazi-Duitse militairen van de Tweede Wereldoorlog begraven.
Na deze stop rijden we naar ons dineradres in Nistelrode. Hier een ouderwets diner en sluiten de dag af.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 73,36 t/m 40 personen € 69,41 t/m 45 personen € 66,46 t/m 55 personen € 64,56 t/m 60 personen € 63,-

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Touringcarvervoer, entree Bevrijdende Vleugels, koffietafel, entree Oorlogsmuseum Overloon, drie gangen diner

Bijzonderheden :
Indien u gebruikt wenst te maken van een lifttouringcar geldt een eenmalige toeslag van 75 euro.

Bossche Bollen

Maken !
11.30 uur ontvangst met koffie en thee met gebak.
13.00 uur Vaartocht Binnendieze. Met deze rondvaart zie je Den Bosch
van een heel andere kant. Varend door de smalle waterlopen kom je langs en onder de
mooiste plekjes van het historische stadscentrum. In kleine fluisterbootjes vertelt de gids
over het ontstaan en de restauratie van de muren, overkluizingen en togen.
14.00 uur Je eigen Bossche Bol maken. Onze experts geven je een duidelijke uitleg. Door
middel van een korte quiz leer je op een speelse manier meer over de Bossche Bol. Met
het recept, professioneel keukengerei en de nodige ingrediënten ga je zelf aan de slag.
Slagroom kloppen, chocolade smelten….. Sta versteld van je eigen Bossche Bol.
Met een lekker kopje koffie erbij wordt het optimaal genieten. Hierna kunt u nog gaan
genieten van wat vrije tijd in de stad. Om 16.30 uur zal de bus weer vertrekken.
17.30 uur aankomst diner adres, voor een heerlijke driegangendiner .
Rond de klok van 20.00 uur zult u weer thuis zijn.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 83,36 t/m 40 personen € 80,41 t/m 45 personen € 78,46 t/m 55 personen € 75,56 t/m 60 personen € 73,-

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Reis per luxe touringcar, koffie/thee met gebak, rondvaart
Binnendieze, Bossche Bol maken met kopje koffie en het diner.

Bijzonderheden :
Rondvaart Binnendieze is niet geschikt voor mensen
die rolstoel gebonden zijn.

Kantmuseum &
De Rozenhof
11.00 uur aankomst / ontvangst Kantmuseum met koffie/thee en
Limburgse vlaai.
In een uur durende rondleiding maakt u kennis met de geschiedenis
van de textielnijverheid en met prachtige voorbeelden van textielkunst.
Ook de draaiende kantklosmachines zorgen voor een ware beleving.
Hierna kunt rondkijken in museumwinkel.
12.30 uur lunch.
Na de lunch bij De Kantfabriek gaat u naar De Rozenhof Lottum.
Hier begint u met een exclusieve rondleiding door de Toprozentuin en
demonstratie oculeren.
Vervolgens de presentatie in het rozenkenniscentrum en sluit u af
met koffie/thee en rozendelicatesse.
±16.30 uur vertrek vanuit Lottum
17.30 uur aankomst adres 3 gangen diner
19.00 uur vertrek richting huis

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 71,36 t/m 40 personen € 69,41 t/m 45 personen € 67,46 t/m 55 personen € 65,56 t/m 60 personen € 63,-

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Reis per luxe touringcar, koffie/thee met vlaai, entree Kantmuseum, rondleiding, lunch,
entree Rozenhof met rondleiding, koffie/thee met rozengebak, drie gangen diner.

Bijzonderheden :
Indien u gebruik wenst te maken van een lifttouringcar
geldt een eenmalige toeslag van 75,- euro.

Anton Pieck
en het

Bakkerijmuseum

Rond 10.30 uur komen we aan in Hattem en worden ontvangen met koffie en iets lekkers
van de bakkerij. Het Nederlands Bakkerijmuseum in Hattem is met drie panden en een tunnel
onder de straat, het grootste en meest veelzijdige Bakkerijmuseum van ons land.
In dit belevingsmuseum, geschikt voor jong en oud, loopt u door de geschiedenis van brood en
banket. Ga terug in de tijd bij de bakdemonstraties in de traditionele takkenbossenoven of neem
een kijkje achter de schermen in onze moderne bakkerij. Om 11.15 uur een demonstratie van de
bakker, aansluitend (12.00 uur) entree Bakkerijmuseum. Om 13.00 uur gebruiken we de lunch.
Na de lunch rijden we verder naar het Anton Pieck Museum. Treed via de historische binnentuin
binnen in de sprookjesachtige wereld van Anton Pieck. Struin rond in het knusse museum en waan
je in Pieck's atelier terwijl je van heel dichtbij zijn werkplek en materiaal bewondert en je je inleeft
in de vele sprekende schilderijen, etsen en grafieken. Bekijk de inspirerende wisseltentoonstellingen
en beleef de vele workshops en activiteiten voor jong en oud!
Terecht is hier dan ook in 1984 het “Huis voor Anton Pieck” gevestigd. Pieck hielp zelf mee met
het ontwerpen van het binnenplaatsje, de gevel en het interieur van 'zijn' museum. Zijn
kenmerkende 'sprookjesachtige' stijl is dan ook duidelijk terug te vinden in de vormgeving van het
museum. Anton Pieck, vooral bekend om zijn romantische illustraties en als geestelijk vader van
het sprookjespark 'De Efteling', was een veelzijdig kunstenaar. In het museum bewonder je zijn
werkplek, zijn eigen etspers en een uitgebreide collectie van zijn werk. De vaste collectie wordt
aangevuld met steeds wisselende tentoonstellingen. Om 16.30 uur stappen we in de touringcar en
gaan op weg naar het adres waar u van uw 3 gangen diner gaat genieten. Rond de klok van
19.15 uur vertrek richting huis.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 85,36 t/m 40 personen € 81,41 t/m 45 personen € 78,46 t/m 55 personen € 75,56 t/m 60 personen € 73,-

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Reis per luxe touringcar, entree Bakkerijmuseum, 2x koffie met iets lekkers,
lekkers
ers,
demonstratie, lunch, entree Anton Pieckmuseum, 3 gangen diner

Bijzonderheden :
U heeft keuze uit 3 verschillende diner menu’s.
Niet rolstoeltoegankelijk.

Het leven in 1900
Boerenbondmuseum Gemert
Hoe was het leven op een boerderij in het jaar 1900?
Het Boerenbondsmuseum in Gemert geeft hier een goed beeld van.
Het is een openluchtmuseum, vol met bezienswaardigheden die u nergens
in Nederland binnen één museum vindt. U kunt er een boerderijgedeelte
vinden met levende dieren zoals die waren gehuisvest rond 1900 en een
kinderboerderij. Er zijn tuinen en akkers die zijn ingericht en bewerkt zoals vroeger gebruikelijk was.
Er is zelfs een heus dorpsplein met daaraan gelegen een bakhuis, smederij, klompenmakerij, café annex
winkel, dorpspomp, beugelbaan en een wevershuis. Verder kunt u ook de permanente en wisselende
tentoonstellingen bekijken. Het is een museum waar u ogen en oren tekort komt.
Het museum, dorpsplein en de meeste gebouwen zijn over het algemeen toegankelijk voor
rolstoelgebruikers. Het hoofdgebouw beschikt over een lift naar de bovenverdieping.
We rijden rechtstreeks naar Gemert zodat we ongeveer om 10.00-10.30 uur daar zijn en beginnen
met een kopje koffie en appelgebak. Zodra dit genuttigd is gaan we onder leiding van een gids een
bezoek brengen aan het Boerenbondmuseum. Het museum zelf is gevestigd in het geboortehuis van pater
Gerlacus van den Elsen, die leefde van 1853 tot 1925. Hij was de oprichter van de Nederlandse
Boerenbond. Er is hier een permanente tentoonstelling te zien over het leven en het werk van pater van
den Elsen en het ontstaan van diverse coöperaties waarvan hij aan de wieg heeft gestaan.
Na de rondleiding gaat u genieten van een bourgondische, Brabantse koffietafel. Als u van de koffietafel
komt gaat u met de huifkar op pad of met de gids een rondrit met de bus maken. De activiteit die u
wilt gaan doen, dient van te voren wel aangegeven te worden.
De dag hier wordt afgesloten met een consumptie. Voor of na de activiteit is nog even vrije tijd voor een
wandeling, bezoek winkeltje oid. Na het bezoek aan het museum rijden we naar ons dineradres in de
Kempen om deze middag te eindigen met een heerlijk diner. Rond 20.00 uur bent u weer thuis.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 70,36 t/m 40 personen € 67,41 t/m 45 personen € 6546 t/m 55 personen € 63,56 t/m 60 personen € 61,-

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Entree Boerenbondmuseum, 2 x koffie met gebak, rondleiding met gids, Brabantse koffietafel,
huifkartocht of rondrit met de bus (inclusief gids), 1 consumptie, diner, touringcarvervoer

Bijzonderheden :
Indien u gebruik wenst te maken van een lifttouringcar geldt een eenmalige toeslag van 75,- euro.

Heel Holland bakt
By Robért

+ bezoek Willemstad

Wie het succesvolle tv programma “ heel Holland bakt” wel eens heeft gezien, kent Meester Boulanger
en Meester Patissier Robèrt van Bekhoven. We gaan een bezoek brengen aan zijn Bakkerij /Patisserie.
Bij alles wat hier gemaakt wordt ligt de nadruk op passie, kwaliteit en vakmanschap.
U wordt ontvangen om 10.00 uur in de monumentale oude leerfabriek van Oisterwijk:
Keuken van leer. Hier krijgt u 2x koffie of thee en een heerlijk gebakje uit eigen patisserie.
Daarna volgt de rondleiding achter de schermen en maakt u kennis met de filosofie,
smaken en ingrediënten van de keuken van leer en by Robèrt.
Om 12.30 uur worden we ontvangen in de Gouden leeuw Terheijden voor een koffietafel.
Na de lunch stapt er een gids op de bus en rijden we via typische dijkdorpen en de grootste
binnenvaartsluizen van Europa, naar Willemstad. Als u terug wilt gaan in de tijd, dan bent u in
Willemstad aan het juiste adres. Willem’s stad is één van meest strategisch gelegen vestingsteden van
Willem van Oranje. De band met Oranje is er nog steeds; ook nu nog draagt Koning Willem-Alexander
de titel “Heer van Willemstad”. Willemstad is één groot monument. Gedurende een wandeling trekken
de roerigste perioden uit de vaderlandse geschiedenis aan u voorbij. Oude vuurmonden turen over de
hoge stadswallen. Schrik echter niet, de kanonnen dreigen niet…..ze heten u welkom!
U krijgt hier vrije tijd om Willemstad te verkennen en/of om in een van de vele horeca gelegenheden
iets te drinken. Op de terugweg rijden we nog even langs het huis van Frans Bauer. Tot de
mogelijkheden behoort ook om onderweg een bezoek te brengen aan de basiliek in Oudenbosch.
Let op, Willemstad is niet geschikt voor mensen die slecht ter been zijn. De bus kan het centrum niet in.
In De Gouden Leeuw staat om 17:30 uur voor u een driegangenmenu klaar.

Prijzen per persoon :
35 t/m 40 personen € 70,41 t/m 45 personen € 68,46 t/m 55 personen € 66,56 t/m 60 personen € 64,-

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Touringcarvervoer, 2x koffie met gebakje, rondleiding in de
keuken, koffietafel met kroket, gids die u begeleidt richting
Willemstad met wandeling, driegangendiner.

Bijzonderheden :
Te boeken vanaf 35 personen.
Willemstad is niet geschikt voor mensen die slecht ter been zijn.

Struisvogels &
Zandduinen
Om 10
10.00
00 uur brengt
breng u een bezoek aan de struisvogelfarm van de Staak in Tilburg.
Bij binnenkomst staat er koffie met iets lekkers voor u klaar. Tijdens de koffie krijgt u een
presentatie met informatie over deze grootste landvogel ter wereld. Uw gastheer geeft ook uitleg
over de diverse producten van de struisvogel. Daarna bezoekt u de boerderij om de dieren van
dichtbij te gaan bekijken. Na afloop heeft u de gelegenheid iets te kopen of rond te kijken in de
struisvogel boerderijwinkel.
12:45 uur aankomst in De Gouden Leeuw voor een koffietafel.
U vertrekt daarna naar het plaatsje De Moer, waar u om 14:30 uur met de Duinexpres een
tocht naar nationaal park de Loonse en Drunense Duinen gaat maken.
Het stuifzandgebied is een van de grootste in Europa. De Duinexpres is een comfortabele wegtrein
met verwarmde wagons. Via de intercom wordt uitgebreid over de omgeving verteld. De
duinexpres biedt plaats aan 52 personen in twee wagons, die door hun lage instap en
comfortabele stoelen uitermate geschikt zijn voor mindervaliden en ouderen. Halverwege de tocht
is er een tussenstop, voor eventueel het nuttigen van een consumptie (niet in prijs inbegrepen).
Nadat de Duinexpres weer in Den Moer is aangekomen rijdt u met de bus terug naar Terheijden,
waar om 17:30 uur een driegangendiner geserveerd wordt. Rond de klok van 20.30 uur bent u
weer thuis

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 70,36 t/m 40 personen € 67,41 t/m 45 personen € 6446 t/m 52 personen € 61,MAXIMAAL VOOR 52 PERSONEN.

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Touringcarvervoer, 2x koffie met koek, excursie struisvogels,
koffietafel, rondrit met Duinexpres Driegangen diner

Bijzonderheden :
Indien u gebruik wenst te maken van een lifttouringcar geldt een eenmalige toeslag van 75,- euro.

Bakkerij museum en de
Belgische Noorderkempen
Om 10:00 uur wordt u gastvrij ontvangen in het Bakkerij museum in Oosterhout. In
een nostalgische omgeving kunt u creatief aan de slag. Tussen de speculaasplanken,
taart- en marsepeinvormen gaat u eigen koekjes en broodjes bakken.
U begint met het maken van broodjes. Als het deeg aan het rijzen is, krijgt u 2x koffie
met een warme appelflap. Daarna gaat u koekjes maken en bakken en krijgt u nog een
glaasje fris.
Om 12:30 uur staat er een koffietafel in De Gouden Leeuw voor u klaar.
Om 13:30 uur vertrekken we met een gids op de bus en maken we een rondrit door de
Belgische Noorderkempen. We komen langs het bijzondere dorp Baarle-Nassau-Hertog,
dat een bijzondere status heeft: het is zowel Belgisch als Nederlands grondgebied. Uw
gids zal u er alles over vertellen. We rijden verder door een mooi landschap naar
Turnhout, een van de oudste steden van België.
We bezoeken daar de fraaie Sint Pieterskerk. Ook krijgt u nog even vrijetijd in Turnhout.
We zetten onze reis verder langs Vlaamse dorpjes als Merksplas met een van de oudste
gevangenissen van België, dan door de Kolonie en Hoogstraten richting Meersel-Dreef.
In Meersel-Dreef stoppen we om een bezoek te brengen aan de Mariagrot en de tuinen
van de paters. Bij de paters kunt u een consumptie nuttigen op het terras of in de tuin
(voor eigen rekening).
Na het bezoek aan het bedevaartplaatsje vertrekken we naar Terheijden waar om 18.00
uur een driegangendiner voor u klaar staat.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 73,36 t/m 40 personen € 70,41 t/m 45 personen € 6746 t/m 50 personen € 64,-

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Touringcar, 2x koffie met appelflap, broodjes en
koekjes bakken, koffietafel, gids en driegangen diner

Bijzonderheden :
In het bakkerij museum is er plaats voor
ca 50 personen.
Een lifttouringcar = toeslag van € 75,-

Pluimveemuseum +
Passiflorahoeve&Vlindertuin
Om 10.00 uur staat de koffie klaar in het Pluimveemuseum te Barneveld.
Het pluimveemuseum is een verrassend leuk museum voor jong en oud, het is
groot en ruim opgezet, u krijgt een rondleiding door een enthousiaste gids en
er is een authentiek erkend veilinglokaal waar u gaat meedoen aan een
veilingdemonstratie. Een doorslaand succes! Er zijn in het museum levende
kuikentjes die iedereen zelf voorzichtig mag vasthouden, er is een uitkombak
en buiten een tuin met grote kippenrennen waar wel 20 Oudhollandse
hoederrassen in rondscharrelen. Alles is goed rolstoeltoegankelijk, er zijn ruime
paden, links en rechts stoelen om even op te kunnen zitten en een invalidentoilet.
Na deze interessante ochtend gaat u weer op pad naar de Passiflorahoeve en de
Vlindertuin in Harskamp, waar u eerst gaat genieten van een heerlijke lunch.
In de botanische tuin ziet u de grootste collectie Passiflora’s van Europa: wel
400 soorten! Daarnaast zijn er nog vele ander planten te bezichtigen zoals
fuchsia’s en kuipplanten.
De Passiflorahoeve is ook de meest uitgebreide vlindertuin ter wereld. Er zijn
5 verschillende vlindertuinen. Het is de grootste vlinderkwekerij. Nergens
worden zoveel verschillende soorten gekweekt. Meer dan 150 soorten. Er is
ook een overdekte vlindertuin, een kwekerij waar groepen voor het eerst zelf
kunnen zien hoe tropische vlinders worden gekweekt van eitje, rups, pop tot en
prachtige kleurige vlinder. En alles is rolstoelvriendelijk. Rond een uur of 4 gaat
u weer vertrekken voor een afsluitend diner. Na het diner gaat de bus richting
huis waar u zo ongeveer om 20.30 uur aan zult komen.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 78,36 t/m 40 personen € 74,41 t/m 45 personen € 7146 t/m 55 personen € 69,56 t/m 60 personen € 67,-

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Busvervoer, Pluimveemuseum: entree, 2x koffie met Barneveldse Sprits,
rondleiding, veiling, Passiflorahoeve: entree en lunch, driegangendiner

Bijzonderheden :
Indien u gebruik wenst te maken van een lifttouringcar geldt een eenmalige toeslag van 75,- euro.

AARDBEIEN!
Aardbeienterras, Basiliek in Oudenbosch en Botanische tuin Arboretum.

10.00 uur aankomst op Het Aardbeienterras in Rijsbergen waar u ontvangen wordt met 2x
koffie/thee met aardbeien op een wafeltje. U krijgt een rondleiding door de teler met uitleg over
de aardbeienteelt. Van planten tot plukken. Ontdek de wereld der zomerkoninkjes met zijn
dikwijls verrassende feiten en weetjes! In de maanden mei tot en met oktober is de kwekerij op z'n
mooist. Om 12:00 uur staat er een koffietafel voor u klaar in De Gouden Leeuw Terheijden.
Daarna vertrekt u naar het Brabantse stadje Oudenbosch. Hier gaat u een bezoek brengen aan de
beroemde basiliek. Een kopie op schaal van de Sint Pieter in Rome.
Een enthousiaste plaatselijke gids vertelt u de gehele geschiedenis van deze bijzondere kerk.
Tegenover de basiliek ligt een waar stukje paradijs. De Botanische tuin Arboretum is een
voormalige kloostertuin, met een bijzondere collectie bomen en struiken. Deze worden volgens
wetenschappelijk protocol beheerd, gebruikelijk voor botanische tuinen wereldwijd. Deze tuin met
een oppervlakte van ruim 4 ha, biedt u de gelegenheid om in alle rust te wandelen en u te
verwonderen over de schoonheid en vormenrijkdom van de plantenwereld. Het arboretum sluit
om 16.30 uur. Er is een gelegenheid aanwezig, om tussen het bezoek aan de basiliek en botanische
tuin een consumptiestop te houden. Om 17:15 uur wordt u weer verwacht in De Gouden Leeuw
voor een driegangendiner.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 64,36 t/m 40 personen € 60,41 t/m 45 personen € 5746 t/m 55 personen € 55,56 t/m 60 personen € 53,-

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Touringcarvervoer, koffie wafeltje met aardbeien, rondleiding,
iding koffietafel
koffietafel,
entree en gids basiliek, entree botanische tuin, driegangendiner

Bijzonderheden :
Lifttouringcar = toeslag van 75,- euro. Het Arboretum is op maandag gesloten.
Het is ook mogelijk om een rondleiding te boeken in het Arboretum.

De Groene Schuur
& De V e l u w e + Z u t p h e n

We rijden op tijd vanuit uw woonplaats rechtstreeks naar Groessen voor het bezoek aan
de Groene Schuur. We worden ontvangen met koffie of thee en een plak honingkoek.
Hierna starten we met het bezoek. We krijgen uitleg over diverse (tropische) groenten,
pepers en oud Hollandse vergeten groenten. U kunt proeven, ruiken en voelen !
Aansluitend volgt er een rondleiding door de tropische wandeltuin, kruidentuin en de
kassen waar al deze producten gekweekt worden. Hebben we nog wat tijd over ?
dan kunt u nog wat rondsnuffelen in de gezellige streekwinkel.
We gaan verder. We rijden naar het Nationaal Park de
Hoge Veluwe. Midden in dit prachtige gebied gaan we in
Hoenderloo genieten van een fijne koffietafel. Terug in de
bus. We rijden naar Zutphen. We gaan deze mooie stad
ontdekken door een stadswandeling onder leiding van een
gids. Deze wandeling duurt ca. 1,5 uur, waarna we nog wat
tijd hebben om op eigen gelegenheid het centrum te bezoeken.
Rond een uur of vijf rijden we terug naar ons Brabant. In het plaatsje Nistelrode
gaan we genieten van een echt ouderwets grootmoeders diner ! Tussen 20.00 en
20.30 uur vertrekken we bij het restaurant terug naar uw woonplaats.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 74,36 t/m 40 personen € 70,41 t/m 45 personen € 6646 t/m 55 personen € 64,56 t/m 60 personen € 62,-

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Touringcarvervoer, koffie met koek, bezoek/
excursie Groene Schuur, koffietafel met kroket,
gidsen wandeling en het diner.

Bijzonderheden :
U kunt ook kiezen voor een vrije middag zonder gidsen wandeling, of een andere stad
i.p.v. Zutphen, zoals bijvoorbeeld Deventer of Apeldoorn. Of u blijft op de Veluwe en
bezoekt het Kröller Müller Museum.

Huifkarrentocht
Op de V e l u w e & Z u t p h e n
Rond de klok van 08.30 uur vertrekt de bus richting
de Veluwe. Om 10.00 uur wordt u verwacht in het
restaurant gelegen op één prachtige locatie op de
Veluwe in Hoenderloo omringd door bossen en heide,
vlakbij het Nationale Park “de Hoge Veluwe” en
midden in het Centraal Veluws natuurgebied. Hier
geniet u van koffie met gebak.
Als u weer op krachten bent brengen we u naar een Stalhouderij voor een leuke
huifkarrentocht. De sterke paarden van de Stalhouderij stappen stevig door over de
karakteristieke landweggetjes. Stap op en laat je meevoeren naar een uitgestrekt
bosgebied. Na een tocht van een uur gaat u terug naar het restaurant voor een heerlijke
koffietafel.
De chauffeur brengt U naar de Hanzestad Zutphen, aan de Berkel en de IJssel, waar u
een paar uurtjes kunt genieten van een van de oudste steden van Nederland. De stad
kent een rijke geschiedenis, waarvan je vele sporen in het centrum terug kunt vinden.
Kerken, delen van vestingwerken, statige pakhuizen en koopmanshuizen zijn nog steeds
te bewonderen. De historische binnenstad vormt een prachtig decor voor de vele
festivals, optredens, exposities en allerlei activiteiten voor jong en oud.
Om 16.30 uur vertrekt u richting het dineradres. Hier kunt u genieten van een heerlijk
driegangen diner.
Na het diner vertrekt de bus weer richting huis waar u rond 21.00 uur zult arriveren.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 82,36 t/m 40 personen € 76,41 t/m 45 personen € 7246 t/m 55 personen € 68,56 t/m 60 personen € 64,-

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Touringcarvervoer, koffie (2x) met gebak, huiskarrentocht,
koffietafel met kroket en het 3 gangen diner.

Bijzonderheden :
U kunt ook kiezen voor een vrije middag in een andere stad in
n de omgeving.

Nutrit, Robetat, Alretat
Paarden & Kasteel Heeswijk

Rond de klok van 10.00 uur worden we verwacht in Zeeland bij “Orchids Paarden melkerij”.
Paardenmelk, het klinkt misschien vreemd, maar tegelijkertijd zo eenvoudig. De Russische steppenvolkeren gebruiken het al sinds de oudheid als middel tegen velerlei ziekten en ter versterking van het
hele lichaam. Herodot (500 v. Chr.) schreef over paarden-melk: "Nutrit, robetat, alretat" hetgeen
betekent: zij voedt, versterkt en geeft nieuwe energie.

Onder het genot van koffie met cake krijgt u een interessante film te zien die persoonlijk toegelicht
wordt. Elke excursie is toegespitst op de interesse van de groep. Hierna volgt een uitgebreide rondleiding
en kunt u het melken live zien. U kunt over de melkerij rondlopen en de dieren aaien. Maar u kunt zelf
kiezen hoe dicht u bij de pony’s wilt komen. Als afsluiting kunt u de paardenmelk proeven.
Hierna vertrekt u met de touringcar naar het restaurant waar een heerlijke uitgebreide koffietafel voor
u klaar staat. De route gaat verder naar Kasteel Heeswijk, hier wacht een gids, die u door het Kasteel
begeleidt. Beleef de Duizendjarige geschiedenis van het Kasteel, ontdek de rijke kasteelzalen en geniet
van de kasteeltuin. Na de rondleiding heeft u nog even tijd om bij de barones op bezoek te gaan voor
een lekkernij (niet in prijs inbegrepen), de tuinen verder te bekijken of even de museumwinkel binnen te
lopen. Als het tijd is stapt u weer op de touringcar en gaan we naar het dineradres waar een 3 gangen
menu voor u klaar staat. Na het diner vertrekken we naar huis waar u rond 20.00 uur aan zult komen.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 74,36 t/m 40 personen € 71,41 t/m 45 personen € 69,46 t/m 55 personen € 67,56 t/m 60 personen € 65,-

Inbegrepen :
Touringcarvervoer, entree paardenmelkerij,
2x koffie met cake, rondleiding, proeven van
paardenmelk, koffietafel met soep en kroket,
rondleiding Kasteel met gids, drie gangendiner

Bijzonderheden :
Paardenmelkerij is toegankelijk voor mensen die slecht ter been zijn en mensen in rolstoelen en er is een
invalidentoilet. De Kasteeltuin + begane grond van de gebouwen zijn met een begeleider rolstoel
toegankelijk. In het Koetshuis is een invalidentoilet aanwezig. Rolstoelbus + 75,- euro.

De Gelderse Poort en
Afrikamuseum
Vertrek vanuit uw woonplaats rond 08.30 uur. Om 10.30 uur
aankomst Gelderse Poort, hier staat de koffie met gebak voor u klaar. 11.30 uur
vertrek voor een rondrit met gids door een uniek wisselend landschap. Deze
prachtige
D
hti rit
it start
t t
vanaf koffie- en eethuis de Gelderse Poort. De tocht voert u langs het kleinste dorpje van
Nederland, Persingen, via Beek-Ubbergen naar de top van de 100 meter hoge heuvelrug. Vanaf
Berg en Dal voert de tocht over de Zevenheuvelenweg, bekend van de Nijmeegse Vierdaagse, naar
Groesbeek “De Diamant tussen de Heuvels”. Hier vindt u het Canadese militaire kerkhof,
wijngaarden en het Vrijheidsmuseum. Via de Ooijpolder met zijn heggenlandschap en de weidse
uiterwaarden, een juweel in ons Nederlands natuurlandschap, keert u terug naar de Gelderse
Poort voor een heerlijk lunchbuffet. Na de lunch vertrekt u naar het Afrikamuseum.

Het Afrika Museum vind je in de bosrijke en heuvelachtige omgeving van Berg en Dal. Het
museum, opgericht in 1954, is begonnen als Missiemuseum van de Congregatie van de Heilige
Geest. De paters van deze orde verzamelden Afrikaanse voorwerpen om meer te leren over
Afrikaanse religies. In de loop van de 20ste eeuw heeft het museum haar horizon verbreed en toont
naast religieuze en traditionele voorwerpen ook hedendaagse Afrikaanse Kunst.
17.00 uur vertrekt de bus richting Schaijk voor een gezellig afsluitend driegangen diner.
Na het diner vertrekt de bus naar huis en zult u rond 21.00 uur weer thuis zijn.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 89,36 t/m 40 personen € 85,41 t/m 45 personen € 8246 t/m 55 personen € 79,56 t/m 60 personen € 77,-

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Touringcarvervoer, 2x koffie met gebak, rondrit met gids,
lunchbuffet, entrée Afrikamuseum en driegangen diner
ner

Bijzonderheden :
Indien u gebruik wenst te maken van een lifttouringcar geldt een eenmalige toeslag van 75,- euro.

Openluchtmuseum
Ouderwetse pret in het Nederlands Openluchtmuseum Arnhem
In het Nederlands Openluchtmuseum ga je op reis door de tijd, van zo'n twee
eeuwen geleden tot heel recent. Ontmoet vriendelijke boeren en ambachtslieden,
maak een ritje in de nostalgische tram. Ga mee naar het Nederland van vroeger,
vol mooie verhalen, nostalgische ambachten en gezellige oud-Hollandse spellen.
Neem bijvoorbeeld een kijkje in huizen van vroeger en het 'Tilburgs straatje'.
Ontdek in authentieke boerderijen waarom zoveel Nederlandse boeren jaren
terug de oversteek naar Canada maakten.
Om 10.00 uur komt u aan in het Openlucht Museum waar u eerst geniet van
koffie/thee met appelgebak. Hierna gaat u vrij het park in. Rond de klok van
13.00 uur staat er een lunch klaar voor u. Na de lunch mag u weer rustig op
eigen gelegenheid door het park lopen. Om 16.30 uur vertrekt de touringcar
naar het restaurant voor een heerlijk driegangen diner. Na het diner vertrekt u
weer naar huis waar u rond 20.30 uur aan zult komen.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 84,36 t/m 40 personen € 81,41 t/m 45 personen € 7846 t/m 55 personen € 76,56 t/m 60 personen € 74,-

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Touringcarvervoer, Openlucht Museum
(entree, koffie/thee met gebak, lunch)
en driegangen diner

Bijzonderheden :
Indien u gebruik wenst te maken van een lifttouringcar geldt een eenmalige toeslag van 75,- euro.
Gids per 20 personen voor 1,5 uur door het park begeleiden €3,50 extra pp

Mondo Verde
Treed binnen in het levende dagboek van een wereldreiziger. Mondo Verde een uniek themapark. De
bedenker van deze groene wereld – 25 ha. groot -was de Heer van Strijthagen die enkele eeuwen
geleden in het kasteel woonde, maar tegelijk steeds op zoek ging naar het paradijs. Tijdens vele
wereldreizen legde hij zijn impressies van de meest zinnenprikkelende tuinen en gebouwen eigenhandig
vast op schetsen. Met slechts één doel voor ogen: zijn landerijen omtoveren tot een levende herinnering
aan de ontdekkingstochten. Helaas voor hem bleef het bij een droom……totdat enkele vermaarde
historici in 1997 een oude kist vonden met daarin onder meer de originele schetsen van de Heer van
Strijthagen. Als een eerbetoon werd zijn droom alsnog verwezenlijkt. Op basis van de tekeningen
werden de mooiste plekjes op aarde gereconstrueerd.
Mondo Verde is door de familie van der Honing overgenomen in 2007. Zij hebben het park omgetoverd
tot een prachtig familiepark met veel verschillende soorten dieren, attracties en tuinen. Reis van
Marokko via Rusland naar Afrika en verder. In de 15 verschillende wereldtuinen zie je de bomen,
planten en voel je de sfeer van de verschillende landen.
In de dierenwereld van Mondo Verde zie je dieren van over de hele wereld. Tropische vogels, witte
leeuwen uit Afrika, maar ook kamelen of een Anglo-Nubische geit. Ook leuk om te bezoeken is
Dierenplaza, naast dieren ontdek je hier ook verschillende plantensoorten. Je wordt welkom geheten
door het getrompetter van de kraanvogels en loopt langs kapucijnapen en neusberen.
09.00 uur vertrekt de touringcar naar Landgraaf. Onderweg hebben we een stop met koffie en vlaai.
Rond 11.30 uur betreden we het themapark. Het entree van het park is op basis van “all you can eat”.
U ontvangt dan tijdens uw verblijf onbeperkt eten en drinken. Wat precies inbegrepen is kunt u bij ons
opvragen. Om 17.00 uur vertrek de bus naar het dineradres, hier kunt u nog even nagenieten tijdens
het driegangendiner.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 66,36 t/m 40 personen € 62,41 t/m 45 personen € 59,46 t/m 55 personen € 57,56 t/m 60 personen € 55,-

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Reis per luxe touringcar, koffie met vlaai,
entree Monde Verde met all you can eat
en het drie gangen diner.

Bijzonderheden :
Lifttouringcar : een eenmalige toeslag € 75
Tegen een meerprijs kunt u een koffie

tafelbuffet reserveren in het park.

Paleis het Loo
en de Veluwe

Een dagtocht om te genieten van één van de mooiste streken die ons land biedt: de Veluwe.
Het is een afwisselende route via de Betuwe die ons naar het koffie adres op de Veluwe brengt.
In restaurant de Ruggestee wacht ons koffie, waarbij het gebak natuurlijk niet mag ontbreken.
Vervolgens stapt u weer in de touringcar voor een mooie natuurtocht door de
Kroondomeinen o.l.v. een deskundige gids. U komt langs prachtige bossen en heidevelden met
mooie vennetjes. Met wat geluk kunnen we tijdens deze prachtige rit enkele reeën en/of wilde
zwijnen tegenkomen. Ook komen we bij de oude wegen van Wilhelmina. Na al deze indrukken
rijden we terug naar het restaurant voor een fijne koffietafel.
Na de lunch brengt de touringcar u naar Paleis het Loo in Apeldoorn. De vertrekken in het paleis

getuigen van 300 jaar bewoning door de Oranje-dynastie en laten met hun gevarieerde inrichting
de ontwikkeling van het interieur zien, van de 17de tot de 20ste eeuw.

Hier hebben we een rondleiding met gids door de Paleistuinen. Tijdens deze wandeling wordt er
verteld over de 17de Eeuwse fonteinen en tuinbeelden. De barokke tuinparterres worden in de
lente en zomer volgens typische Hollandse 17de Eeuwse traditie beplant.
Bij het Stallenplein met de Koetshuizen kunt u rijtuigen, sledes en auto’s zien die nog steeds in
gebruik zijn bij de koninklijke familie. Als de rondleiding is afgelopen heeft u nog vrije tijd om zelf
op onderzoek uit te gaan of te genieten in 1 van de restaurants. Om ca. 16.30 uur vertrekken we
weer voor de terugrit en met een diner onderweg zal de thuiskomst om ± 21.00 uur zijn.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 78,36 t/m 40 personen € 74,41 t/m 45 personen € 71,46 t/m 55 personen € 68,56 t/m 60 personen € 66,-

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Touringcarvervoer, koffie met appelgebak, gids door Kroondomein,
koffietafel, entree Paleis het Loo, rondleiding gids Paleistuinen, diner

Bijzonderheden :
Rondleiding door Paleistuinen kan van
juni t/m september. Indien u gebruikt
wenst te maken van een lifttouringcar
geldt een eenmalige toeslag van 75 euro.

Vlas-- en
Suikermuseum
Om 10.00 uur komen we aan in Terheijden voor 2x koffie met gesorteerd gebak. Hierna vertrekt de bus
naar de westhoek van Noord Brabant, waar men al eeuwen de grondstoffen voor de productie van vlas,
lijnolie, vlaslint, linnen, suikerbieten en suiker verbouwt. Midden in dit gebied, in het vestingstadje
Klundert, staat het Nationaal Vlasserij- Suikermuseum. Deskundigen die jarenlang in de vlasserij
werkten leiden u rond door de vlasserij- en suikerexposities en demonstreren de zware lichamelijke
arbeid van het verwerkingsproces van vlasstengel tot vlaslinnen.
Tussendoor krijgt u hier door de vrijwilligers een Brabantse lunch aangeboden.
Na de lunch gaat u een rondrit met de bus maken door de westhoek van Brabant. De gids die geboren
en getogen is in dit gebied neemt u mee langs typische dijkdorpen en een van de grootste
binnenvaartsluizen van Europa. We rijden verder naar een sfeervol historisch vestingstadje aan het
water: Willemstad, dat vier eeuwen geleden is gebouwd als vesting tegen de Spaanse vijand. Hier kunt u
even uitstappen voor een kleine wandeling of even genieten van het mooie uitzicht. Na een half uurtje
rijden we terug via Dinteloord langs fort Sabina naar Fijnaart en zien daar het ouderlijk huis
(woonwagen) van Frans Bauer. Natuurlijk komen we ook langs gebieden waar vlas en suiker wordt
verbouwt met de grootste suikerfabriek van Europa. Wanneer we de gids weer hebben afgezet rijden we
terug naar Terheijden waar we rond 17.00 uur aankomen voor een heerlijk driegangendiner.
Na het diner gaan we weer terug richting huis waar we ± om 20.00 uur aan zullen komen.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 62,36 t/m 40 personen € 59,41 t/m 45 personen € 57,46 t/m 55 personen € 55,56 t/m 60 personen € 53,-

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Touringcarvervoer, 2x koffie/thee met gesorteerd gebak,
useum,
bezoek en rondleiding Vlas- en Suikermuseum,
Brabantse lunch, rondrit met gids,
driegangendiner

Kris
Kras

Gelderland
Vandaag maken we een tocht door één van de mooiste gebieden van Nederland. Onze luxe
touringcar komt om ca. 9 uur bij u voorrijden waarna de tocht start. We rijden richting
Den Bosch. Daar verlaten we de snelweg en bij Velddriel gaat de route verder langs de Maas, via
Dreumel, Alphen, Oijen rijden we naar Appeltern. Bij Moeke Mooren staat de koffie met gebak al
op ons te wachten. U heeft hier een prachtig uitzicht over de zijarm van de rivier de Maas.
Na de koffie rijden we verder via een toeristische route richting Horssen, Berghalen, Oosterbeek
naar het Nationale Park de Hoge Veluwe. Hier midden in dit prachtige natuurgebied gaan
we genieten van de natuur, maar natuurlijk ook van een fijne Gelderse koffietafel. Na deze lunch
heeft u enige vrije tijd om dit mooie gebied te bekijken of een stukje te gaan wandelen.
We stappen weer terug in de bus en maken een mooie bustour over de Veluwe. Schaarsbergen,
Otterlo, Hoenderlo en Laag Soeren rijden we voorbij. Bij een van de mooiste plaatsjes van de
Hoge Veluwe, de Posbank, maken we een stop.
Tegen het einde van de middag aanvaarden we onze terugreis om vervolgens in het Brabantse
Nistelrode aan te komen. Hier onderbreken we nog onze tocht voor een afscheidsdiner.
Dit zal u na deze dag zeker goed smaken.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 65,36 t/m 40 personen € 60,41 t/m 45 personen € 5746 t/m 55 personen € 55,56 t/m 60 personen € 53,-

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Touringcarvervoer, koffie met gebak, de koffie-tafel en het drie gangen diner

Bijzonderheden :
Liftbus : een eenmalige toeslag van 75,- euro.

Kastelen

en

kristal in de Achterhoek
Voor deze, ten onrechte, minder bekende bestemming, hebben wij het vertrek op ongeveer 8 uur gesteld. Via
de snelwegen komen wij in de omgeving van Arnhem bij onze koffiestop. Op de Veluwe gebruiken we een kopje
koffie met gebak. Via fraaie wegen rijden we naar onze tweede bestemming, Huize Verwolde in Laren. Huize
Verwolde bevindt zich op een prachtig landgoed in de Achterhoek, omringd door een tuin, park en bosgebied.
Tweehonderd jaar woonde de familie Van der Borch in Huis Verwolde en nog steeds is het huis uit 1776 in
geheel originele staat te bekijken. Een privérondleiding met een gids voert onder andere langs de prachtig
gerestaureerde Chinese kamer, ingerichte (slaap)kamers, de originele bibliotheek en kinderkamer. Onderweg
verteld de gids u de mooiste verhalen uit de geschiedenis van Huis Verwolde. Op eigen gelegenheid kunt u
daarna het onderhuis bekijken waar het personeel werkte en woonde.
Na het bezoek gaan we naar een locatie in de buurt voor de koffietafel. Na de lunch rijden we via een
toeristische route door de mooie Achterhoek en bereiken we het Kristalmuseum in Borculo. Hier ontdekt u de
ontstaansgeschiedenis van de aarde. Het museum is gesitueerd in een historisch pand, het voormalige
gemeentehuis van Borculo en bestaat naast het informatieve gedeelte, uit een galerie, een winkel en een
koffieruimte. Het museum is gedeeltelijk rolstoeltoegankelijk. In de museumwinkel vindt u tal van leuke
souvenirs en cadeautjes, er is iets te vinden voor elk budget. Gaat uw interesse uit naar de esoterische
eigenschappen van kristallen, dan is er nergens een groter en completer assortiment te vinden. Het museum
heeft ook een galerie met exclusieve beeldhouwwerken van diverse mineralen, specifiek ontworpen sieraden en
andere kunstvoorwerpen.
Na een pauze in het restaurant aanvaarden we weer de terugrit. Onderweg maken we nog een stop voor een
heerlijk diner. De thuiskomst zal dan om ca. 21.00 uur zijn.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 86,50
36 t/m 40 personen € 81,50
41 t/m 45 personen € 78,50
46 t/m 55 personen € 76,50
56 t/m 60 personen € 73,50

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Touringcarvervoer, koffie met gebak, entreeen gids in Huize Verwolde, koffietafel,
entree Kristalmuseum en diner

Bijzonderheden :
Liftbus : een eenmalige toeslag van 75,- euro

ARCHEON
Deze actieve dagtocht kunnen we met recht “een reis terug in de tijd” noemen. Want inderdaad
wanen we ons vandaag in de Prehistorie, de Romeinse tijd of de Middeleeuwen. Voor deze
“tijdreis” vertrekken we om ca. 08.45 uur en rijden, met uiteraard een koffiestop onderweg, naar
Alphen aan de Rijn.
Bij het Archeon worden we door een gids opgevangen en samen met de gids gaan we “terug in de
tijd” van de prehistorie tot aan de middeleeuwen. Hierna zijn we vrij en kunnen we op eigen
gelegenheid meedoen aan diverse activiteiten die bij ieder tijdperk gehouden worden.
Zo kunnen we in de Prehistorie o.a. varen in een echte boomstamkano, een hunebedsteen
verslepen of leren hoe je vuur maakt met een echte vuursteen. De Romeinse tijd heeft o.a. een
Romeinse armmassage in het badhuis, maak een mooie fibula (Romeinse speld), ontdek de
Romeinse kruiden of exerceer in het Romeins legioen. De Middeleeuwen geeft ons de mogelijkheden
om een kaarsje te maken bij de imker, leer boogschieten en schiet de pijl in de roos op het
schuttersveld, laat je zwaardvechtkunsten zien, maak een armbandje van vilt en nog veel meer. In
één van de restaurants kunnen we op eigen gelegenheid wat eten of drinken en bijkomen van de
inspanningen. Om 17 uur staat het vertrek weer gepland om huiswaarts te keren, echter niet
zonder een gezellig afscheidsdiner onderweg. Hierdoor zal de thuiskomst om ca. 21.00 uur zijn.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 80,36 t/m 40 personen € 76,41 t/m 45 personen € 7346 t/m 55 personen € 70,56 t/m 60 personen € 68,-

Bij deze prijzen is inbegrepen:
Touringcarvervoer, koffie met gebak,
entree Archeon, rondleiding met gids en
het diner

Bijzonderheden :
Lifttouringcar : meerprijs van 75,- euro.

Varen op de BIESBOSCH en
Museum Oud Oosterhout
09:45 uur aankomst in Drimmelen op de Zilvermeeuw voor een twee uur durende
rondvaart door de Biesbosch. Aan boord worden we ontvangen met 1x koffie met gebak.
Het Nationaal Park de Biesbosch is een uitzonderlijk natuurgebied, dat grote bekendheid
en waardering heeft gekregen o.a. door zijn unieke landschap, brede en smalle kreken,
spaarbekkens voor de drinkwatervoorziening en natuurlijk de bevers.
Sinds kort is de Biesbosch ook de thuishaven van een koppel vis– en zeearenden.
Om 12:00 uur meert u aan in Drimmelen en rijden we naar De Gouden Leeuw in
Terheijden waar we een driegangenmenu gaan gebruiken.
Om 15:00 uur wordt u ontvangen in het Brabants Museum Oud Oosterhout
Waar u een rondleiding krijgt door enthousiaste vrijwilligers. Het museum geeft een goed
beeld van het leven en werken in een typisch Brabants stadje rond 1900. In het
buitenmuseum is het oude centrum van het stadje Oosterhout uit de jaren 1900
nagebouwd in miniaturen op schaal 1:20.
In het binnen museum wordt aandacht geschonken aan hoe men vroeger woonde, naar
school ging en werkte. U vindt er ook een zetterij en drukkerij; alles werd tot ver in de
20e eeuw met de hand gezet, letter voor letter. In de oude Vlaamse schuur vindt u
allerlei oude ambachten. Zo is er een afdeling houtbewerking, klompenmakerij en
smederij. Ook is er een echt oud Hollands snoepwinkeltje waar u nog oud Hollandse
snoep kunt kopen. Na het bezoek rijden we terug naar Terheijden waar om 17.30 uur
een koffietafel voor u klaar staat. Rond 20.00 uur zult u weer thuis zijn.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 71,36 t/m 40 personen € 68,41 t/m 45 personen € 6546 t/m 55 personen € 63,56 t/m 60 personen € 61,-

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Touringcarvervoer, 2 uur varen op de Biesbosch,
1x koffie met gebak, driegangenmenu, entree museum
Oud Oosterhout, koffietafel

Bijzonderheden :
Indien u gebruik wenst te maken van een lifttouringcar geldt een eenmalige
toeslag van 75,- euro. U kunt ook het driegangenmenu en koffietafel omdraaien.

Bakkersmolen,
Heusden en rondvaart
We vertrekken vanuit uw woonplaats richting het Belgische Essen.
09.30 uur Aankomst bij de Bakkersmolen in Essen in België. U wordt ontvangen met koffie en
koffiekoek. Hierna volgt een rondleiding door de nog werkende molen, het stoommachinemuseum
en de bakkerij, waarin zich meer dan duizend authentieke bakattributen bevinden. Hier wordt op
traditionele manier brood, speculaas en vele andere lekkernijen gemaakt in een met hout
gestookte bakoven. De machines in de bakkerij worden aangedreven door een uit Engeland
afkomstige Marshall stoomlocomobiel. In het winkeltje zijn de heerlijke ambachtelijk gebakken
lekkernijen verkrijgbaar.
12.30 uur driegangenmenu in De Gouden Leeuw.
14.15 uur vertrekt u met gids op de bus naar het mooie vestigingsstadje Heusden gelegen aan de
Bergsche Maas. Wandelend door de schilderachtige straatjes en smalle steegjes ontdekt u tal van
eeuwen oude, goed bewaarde panden en gevels met mooie gevelstenen.
Om 15.45 uur stapt u net buiten de stadshaven van Heusden op een rondvaartboot en gaat u een
rondvaart van een uur maken. De route gaat een stukje over de Maas en komt zo op het Heusdens
Kanaal uit, waar we langs het dorpje Wijk en Aalburg varen. We komen uit op de Dode Maasarm.
Dit stukje beschermd natuurgebied met tal van watervogels, loopt langs de dorpjes Nederhemert
en het dorpje Wellseind. Vanaf het water geniet u van een afwisselend landschap met havens,
woonschepen, een pontje dat over vaart, molens en uitgestrekte uiterwaarden.
Na de rondvaart vertrekt u weer naar Terheijden waar een koffietafel voor u klaar staat.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 76,36 t/m 40 personen € 71,41 t/m 45 personen € 68,46 t/m 55 personen € 65,56 t/m 60 personen € 64,-

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Reis per luxe touringcar, koffie met koffiekoek, excursie
bakkersmolen, drie gangen diner, Gids, rondvaart, koffietafel

Bijzonderheden :
Deze dagtocht is niet geschikt voor mensen slecht ter been.
Indien gewenst mag u het diner en de koffietafel omdraaien.

Glasblazen
en de Linge
We vertrekken vanuit uw opstapplaats richting Leerdam en komen daar aan
Rond 10.00 uur. We starten met koffie/thee en een koekje.
Uw gids neemt u daarna mee naar de oude fabriek voor een live demonstratie
glasblazen -en slijpen. Voor het vuur van de ovens ziet u hoe onze glasblazers een
prachtige schaal, vaas of misschien wel een kunstobject op ambachtelijke wijze
produceren. Uw gids licht het ambacht, bijzondere weetjes en de geschiedenis
van de fabriek kristalhelder toe.
Na de demonstratie kunt u nog een bezoek brengen aan de Kristalwinkel
Hierna geniet u van een heerlijke lunch.
Na de lunch vertrek u voor een rondvaart van 90 minuten over de Linge
opstapplaats aan de Lingedijk.
16.00 uur vertrek vanuit Leerdam via een mooie route over dorpen en
langs de Linge naar het dineradres.
17.15 uur aankomst dineradres voor een heerlijk 3 gangen diner.
19.15 uur rond deze tijd vertrekt de touringcar weer naar uw huis.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 82,36 t/m 40 personen € 80,41 t/m 45 personen € 77,46 t/m 55 personen € 75,56 t/m 60 personen € 73,-

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Reis per luxe touringcar, entree Kristalwinkel,
koffie met koek, rondleiding met gids, lunch,
rondvaart en het 3 gangen diner

Bijzonderheden :
Lunch/koffietafel aan boord van de rondvaartboot is
ook mogelijk. Touringcar met lift, meerprijs 75,- euro.

De Linge
De Betuwe is in alle jaargetijden mooi, maar onverslaanbaar in het voorjaar als de
bloesem in bloei staat. Kom de Betuwe ontdekken vanaf en langs de rivier de Linge.
We rijden vanuit uw gekozen opstapplaats naar het plaatsje Meteren. We gaan hier koffie met gebak
nuttigen. Vanuit Meteren is het maar een stukje rijden voordat we aankomen in Leerdam. Hier stappen
we over in één van de rondvaartboten van Rederij Leerdam. We maken ons op voor een mooie 2 uur
durende rondvaart over de Linge.
Tijdens uw vaart stroomopwaarts over “De Linge” wordt u op de hoogte houden van hetgeen er te zien
valt en passeert u de 14e eeuwse basiliek van Asperen, de stadswallen en maakt u een “spannende”
passage van de "Nieuwe Hollandse Waterlinie" mee door het smalle sluisje bij Fort Asperen. De
boomgaarden en uiterwaarden zijn een geliefd jachtterrein van Reigers, Ooievaars, Ysvogels en wilde
ganzen, u zult ze vrijwel zeker zelf kunnen zien! Na één van de vele bochten doemt opeens het
Munnickenwiel op, de plaats waar tijdens een dijkdoorbraak een klooster volledig onder water verdween.
Gezeten op één van de 2 dekken op het comfortabele schip kunt u vanaf het “Gat van Acquoy” goed
zien dat er ook in Nederland een “Toren van Pisa staat”. De Betuwse lunch wordt tijdens deze
rondvaart geserveerd.
Als we terug in Leerdam aankomen, lopen we het centrum van het kleine stadje in. We gaan de
glasblazerij bezoeken van Leerdam. Vuur, behendigheid, pure spierkracht en jarenlange ervaring zijn
nodig om de hete, stroperige substantie vorm te geven. Je kan goed zien hoe glasblazers van heet
vloeibaar glas de meest uiteenlopende kunst-, decoratie- en designobjecten maken. Neem plaats op de
tribune en volg de verrichtingen van de glasblazers. Na dit bezoek heeft u nog wat vrij tijd om het
centrum van Leerdam te bezoeken. We stappen weer terug in de bus en rijden naar de Brabantse
Kempen. In Casteren gaan we lekker dineren.
eren.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 83,36 t/m 40 personen € 78,41 t/m 45 personen € 76,46 t/m 55 personen € 74,56 t/m 60 personen € 72,-

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Reis per luxe touringcar, koffie met gebak, rondvaart Linge,
Betuwse lunch, bezoek glasblazerij en het drie gangen diner.

Bijzonderheden :
Rolstoeltouringcar, toeslag 75,- euro.

Moeke Mooren
Rond 08.45 uur starten we met deze dagtocht die zeker de moeite waard is.
We vertrekken vanuit uw woonplaats richting Appeltern waar onze hoofdbestemming
voor vandaag gevestigd is. Maar voordat we in Appeltern aankomen brengen we eerst
een bezoek aan Tinnegieterij ’t Oude Ambacht in Alphen. Daar aangekomen worden we
ontvangen met een kop koffie en gebak. De eigenaar zal u ondertussen vertellen welke
functie tin in de geschiedenis heeft gehad. Daarna zal hij een demonstratie geven over
het gieten van tin.
Na dit boeiend bezoek rijden we door naar Moeke Mooren, waar we rond het middaguur
zullen arriveren. In dit horecabedrijf, dat een roerige geschiedenis achter de rug heeft,
worden we ontvangen met een koffietafel.
Na de lunch gaan we een mooie rondvaart maken
door het prachtige natuur- en recreatiegebied De
Gouden Ham. Op de rondvaartboot is het goed toeven,
dus het zal een onvergetelijke tocht worden. Als we
weer aanleggen in Appeltern staat de bus voor u klaar
voor een mooie rondrit door het Brabantse land, dat in
elk jaargetijde zijn charmes heeft. De middag wordt
afgesloten met een lekker diner op de terugreis.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 77,36 t/m 40 personen € 73,41 t/m 45 personen € 7046 t/m 55 personen € 68,56 t/m 60 personen € 66,-

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Touringcarvervoer, 2 x koffie met gebak, excursie
Tingieterij, rondleiding, koffietafel met kroket,
rondvaart en 3 gangen diner

Bijzonderheden :
Rolstoelwagen nodig, dat is mogelijk, meerpijs 75,-

Utrecht&Vecht
We vertrekken op tijd vanuit uw woonplaats richting Utrecht. Voor we in Utrecht
aankomen stoppen we natuurlijk eerst voor koffie met gebak. Na deze onderbreking
rijden we verder naar het centrum van Utrecht. We laten u vrij in uw keuze wat te
gaan doen. Shoppen in Hoog Catharijne, een rondvaart door de Utrechtse grachten, een
bezoek aan het Spoorwegmuseum ?
Rond het middaguur rijden we naar het lunchadres.
Hier gebruiken we een koffietafel. Nadat we de inwendige
mens versterkt hebben rijden we naar de opstapplaats
voor onze boottocht. We stappen over van bus naar boot
en varen dan 2 uur over de Vecht.
Een prachtige tocht over één van de mooiste rivieren van
Nederland. De Vecht begint bij Utrecht en mondt zo’n 42
kilometer verder uit in het IJsselmeer bij Muiden. De kapitein
vertelt allerlei interessante feiten over de bezienswaardigheden langs de mooie Vecht.
Tegen 17.00 uur meren we weer aan op de vertrekplaats in Maarssen en
stappen weer terug in de bus. We rijden Vervolgens naar het dineradres
in het mooie plaatsje Haarzuilen bij Utrecht. Hier gaan we deze dag afsluiten met een
fijn diner. Rond 20.00 uur rijden we weer zuidwaarts richting onze woonplaats.

Prijzen per peroon :
30 t/m 35 personen € 77,36 t/m 40 personen € 73,41 t/m 45 personen € 69,46 t/m 55 personen € 67,56 t/m 60 personen € 65,-

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Touringcarvervoer, koffie met gebak, koffietafel,
rondvaart Vecht + consumptie aan boord en een drie
gangen diner

Bijzonderheden :
Uit te breiden met een ochtend excursie in Utrecht of een bezoek aan het kasteel de Haar.

4-SLUIZEN TOCHT
We rijden vandaag naar Zuid Limburg, Maastricht om precies te zijn. Maastricht is niet al te ver,
dus we rijden dat zonder een stop onderweg. In Maastricht aangekomen stappen we over van bus
naar boot en volgen dan het onderstaande programma.
10.45 uur: Ontvangst aan boord met koffie en Limburgse vlaai.
11.15 uur: Vertrek van de boot stroomafwaarts naar de sluis van Bosscherveld (verval 3 meter).
Bij Smeermaas passeren wij de grens en varen op Belgisch grondgebied. In de sluizen van
Neerharen en Lanaken wordt de boot 2 x 9 meter omhoog geschut.
13.00 uur: Wij serveren een uitgebreide koffietafel met een assortiment broodjes en broodsoorten,
kaas, 4 soorten vleeswaren, yoghurt en jam. Koffie, thee en melk worden onbeperkt geschonken.
Ca. 13.45 uur: Wij varen langs het dorpje Kanne en iets verderop ligt het Fort Eben Emael, hoog
boven op de St. Pietersberg. Het Albertkanaal waar wij nu op varen is dwars door de St.
Pietersberg heen gegraven en op sommige plaatsen zijn de wanden wel ca. 80 meter hoog.
Ca. 14.15 uur: Wij passeren nu de bekende sluis van Ternaaien, een sluizencomplex uit ca. 1930.
Hier wordt de boot in ca. 5 minuten 15 meter omlaag geschut naar de Maas en vervolgen wij
onze boottocht langs de voet van de St. Pietersberg om daarna in het centrum van Maastricht af
te meren.
15.15 uur: Aankomst te Maastricht en ontscheping. Aansluitend vrij tijd in deze mooie stad.
Rond 17.00 uur verlaten we Maastricht en rijden naar het witte dorpje Thorn. Hier in
dit prachtige stadje sluiten we deze mooie dag af met een drie gangen diner.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 77,36 t/m 40 personen € 73,41 t/m 45 personen € 70,46 t/m 55 personen € 68,56 t/m 60 personen € 67,-

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Touringcarvervoer, 4-sluizentocht, koffie (2x) met vlaai, koffietafel
En het drie gangen diner

Bijzonderheden : Lifttouringcar = + 75,- euro.

Richting Leiden
Rond een uur of 8 komt de bus op uw gekozen opstapplaats voorrijden. We stappen in en rijden
rechtstreeks naar onze eerste bestemming. Deze bestemming is een restaurant in midden
Nederland. Daar gaan we aan de koffie met een lekker stuk gebak erbij.
Vervolgens koersen we af op de tweede bestemming van vandaag. Dat wordt Warmond. In dit
plaatsje, gelegen aan de Kagerplassen, ligt de boot voor ons klaar. Hier starten we aan een mooie
rondvaart van 3 uur. We varen over de Kagerplassen richting Leiden.
Uw kapitein verteld onderweg van alles en tijdens de tocht wordt uw koffietafel geserveerd.
Tussen 14,.00 en 14.30 uur arriveren we in Leiden. De Sleutelstad, de bijnaam van de stad
verwijst naar het stadswapen, heeft de oudste universiteit van Nederland. Deze universiteit werd
aan de stad geschonken door Willem van Oranje, nadat Leiden een zware belegering van de
Spanjaarden had doorstaan. Leiden ligt middenin de bollenstreek, vlakbij de Noordzeekust.
Daarnaast is de stad bekend om de rijke geschiedenis en de oude binnenstad, met grachten,
monumenten bouwwerken en hofjes.
U heeft hier vrije tijd tot het eind van de middag. Dan stappen we weer in de bus die ons naar
Het restaurant brengt voor het afscheidsdiner. Dit zal in de regio van Breda gaan plaatsvinden.
Rond 21.30 uur komen we weer terug bij uw opstapplaats.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 82,50
36 t/m 40 personen € 77,50
41 t/m 45 personen € 74,50
46 t/m 55 personen € 71,50
56 t/m 60 personen € 70,00

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Touringcarvervoer, koffie met gebak,
Boottocht van 3 uur, Koffietafel aan boord
en het drie gangen diner

Bijzonderheden :
Lifttouringcar = eenmalige toeslag van 75 euro

Maasparels
Vandaag maken we niet al te veel kilometers. Desondanks krijgen we toch veel te zien.
Tegen een uur of negen stappen we in de bus en rijden in een half uurtje naar onze eerste
bestemming. Dat is Soerendonk, waar we beginnen met koffie en Limburgse vlaai.
We rijden verder, weer een half uurtje naar het zuiden. We komen aan in Maasbracht.
Hier stappen we over van bus naar boot en varen over de Maas, langs de historische maasparels,
zoals het Maasstadje Wessem het havenplaatsje Maasbracht en het witte stadje Thorn. U ontdekt
de enorme hoeveelheid water en de ongerepte natuur bij natuurgebied Koningsteen. Daarnaast
maakt u kennis met de Maasbrachter haven, die zich mag rekenen tot een van de grootste
binnenvaarthavens van Europa. Vanuit Maasbracht varen we via Wessem naar Thorn. Hier in
Het mooie witte dorpje stappen we van de boot en lopen naar ons lunchadres. In het restaurant
Aod Thoear staat de koffietafel voor ons klaar. Hierna is er nog wat tijd om het stadje te
bezoeken om daarna weer verder te varen naar Maasbracht.
Vanuit Maasbracht rijden we naar Roermond. In Roermond stoppen we in het centrum van de
stad of bij het Designer Outlet Roermond. U mag kiezen. Rond 17.30 uur rijden we naar ons
dineradres in Someren-Eind. Daar sluiten we deze leuke dag af met een drie gangen diner.
Tegen een uur of negen zijn we weer terug op uw gekozen opstapplaats.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 72,36 t/m 40 personen € 68,41 t/m 45 personen € 65,46 t/m 55 personen € 63,56 t/m 60 personen € 62,-

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Reis per luxe touringcar, koffie met vlaai, rondvaart Maas, koffietafel en het diner

Bijzonderheden :
U kunt de koffiestop overslaan en deze aan boort van de rondvaartboot gebruiken.

Roosje&Kagerplassen
Rond half negen vertrekken we vanuit het zuiden richting Utrecht. In het mooie plaatsje Haarzuilens gaan we een lekker
kop koffie met gebak nuttigen. Terug in onze bus, vertrek richting Burgerveen.

Nog een stukje rijden en we arriveren bij het bedrijf Rozen & Radijs. Dit familiebedrijf is sinds 1999 al een
bekend dagtochtbestemming. Alles onder één dak en rolstoelvriendelijk. Rozen & Radijs bestaat uit een
rozenkas, waar de kweker uitleg geeft over het kweken van rozen. Er is een prachtige tropische tuin met
waterpartijen, vissen, vogels, schildpadden, bananenplanten, ficussen, orchideeën etc. Tijdens de presentatie
“Groei en Bloei” leert u niet alleen hoe de rozen geteeld worden, maar ook hoe u de rozen thuis het beste kunt
verzorgen. Gedurende de enthousiaste presentatie, die ongeveer een klein uur duurt, zijn zitplaatsen aanwezig.
Rond het middag uur gaan we genieten van een biologische lunch. Aansluitend nog enige vrije tijd in het
bedrijf. U kunt ook de winkel nog even bezoeken.
We rijden verder. Niet ver, want het is nog geen 20 kilometer rijden naar onze volgende bestemming.
De Kagerplassen is een stelsel van veenplassen in het noorden van de Nederlandse provincie Zuid-Holland, dat
als recreatiegebied en als visgrond wordt gebruikt. De plassen liggen tussen Warmond, Oud Ade,
de Haarlemmermeer en Sassenheim, grotendeels in de gemeente Teylingen. De plassen worden omzoomd door
een netwerk van kleine rietsloten en vaarten en maken deel uit van het Hollands-Utrechts veenweidegebied. Er
liggen veel en relatief grote eilanden in- en tussen– de plassen. Aan de Kagerplassen vindt u het dorpje
Buitenkaag en het Kaag-eiland, waar het door de oude panden lijkt alsof de tijd heeft stil gestaan. Wij gaan
een mooie rondvaart maken over deze plassen. Vanuit de rondvaartboot stappen we over op onze vertrouwde
touringcar en rijden naar de omgeving van Breda waar een drie gangen diner op ons wacht. Na het diner,
rond 20.00 uur, rijden we terug naar uw opstapplaats.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 83,36 t/m 40 personen € 78,41 t/m 45 personen € 74,46 t/m 55 personen € 72,56 t/m 60 personen € 70,-

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Touringcarvervoer, koffie met gebak, bezoek/excursie Rozenkwekerij, lunch, rondvaart en het diner.

Bijzonderheden :
Indien u gebruikt wenst te maken van een lifttouringcar geldt een eenmalige toeslag van 75 euro.

Maasbracht
Negen uur is een mooie tijd om vandaag te beginnen. We rijden via de snelweg naar het zuiden. In
Soerendonk bij Restaurant Antoine gaan we aan de koffie. Natuurlijk met een stuk Limburgse vlaai
erbij. Terug de bus in en na een stukje rijden arriveren we in Maasbracht. We stappen in de
rondvaartboot van Rederij Cascade en gaan een 2 uur durende rondvaart maken over de Maas.
Of u weleens door een sluis gevaren bent of niet, het passeren van de Drielingsluis van Maasbracht
is beslist een unieke belevenis! Met een verval van bijna 12 meter is deze sluis namelijk de hoogste
sluis van Nederland. Vlakbij deze sluis staat ook de Bediencentrale van Rijkswaterstaat.
Vanuit hier worden alle sluizen, bruggen en stuwen vanaf de Belgische grens tot aan Belfeld op
afstand bediend. Nadat de Drielingsluis is gepasseerd, maken we nog een kort rondje door de
Maasbrachter haven. Hierbij maakt u kennis met het oudste stukje haven van Maasbracht, waar
vroeger de sluis lag. Hier ligt restaurant de Kolentip, dat haar naam dankt aan de periode waarin
de kolen uit de Limburgse mijnen verscheept werden. Daarnaast geniet u ook van een mooi
uitzicht op restaurant Da Vinci waar Margo Reuten als enige vrouwelijke sterren chef in Nederland
de culinaire scepter zwaait. Tijdens deze rondvaart genieten we van een fijne Stuurmanslunch.
Rond één uur komt de boot weer terug in de haven van Maasbracht en stappen we terug de bus
in. We rijden een klein stukje naar Roermond. Hier heeft u de middag vrij om het centrum van de
stad te bezoeken. De shoppers onder ons kunnen zich gaan uitleven in de Designers Outlet van
Roermond. Om 16.30 uur vertrekken we weer uit Roermond.
We rijden naar het witte dorpje Thorn. Hier heeft u voor aanvang van het diner nog een uurtje
vrije tijd om in de mooie stadje rond te wandelen. In het Thornse Restaurant Aod Thoear
gebruiken we het drie gangen diner. Na afloop rijden we voldaan terug naar onze opstapplaats.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 69,50
36 t/m 40 personen € 65,50
41 t/m 45 personen € 63,00
46 t/m 55 personen € 61,00
56 t/m 60 personen € 59,50

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Reis per luxe touringcar, koffie met vlaai,
rondvaart, lunch en diner

Bijzonderheden :
U kunt (vooraf) kiezen uit twee lunches. I.p.v.
de Roermond Outlet kunt u ook kiezen Om
naar de Outlet van Maasmechelen te gaan.

Typisch Hollands
Een echte ouderwetse Hollandse dagtocht. We bezoeken vandaag het polderlandschap. Dit
polderlandschap “Puur Sang” ligt ingeklemd in de randstad en wordt als “de long” van het
stedelijk gebied beschouwd.
Na het vertrek uit uw woonplaats rijden we naar het koffieadres in de omgeving van Utrecht.
Hier beginnen we deze Hollandse dag eerst met een lekker kop koffie of thee. Gebak ontbreekt natuurlijk
niet. Na deze koffiepauze gaan we verder via Alphen aan den Rijn, door het mooie polderlandschap van
midden Nederland naar de Kager Plassen. We stappen over op de rondvaartboot van rederij van Hulst
en maken ons op voor een 3 uur durende vaartocht door het Groene Hart.

Een mooie vaartocht over de Kagerplassen. Een uitgestrekt plassengebied in het Groene Hart dat zich
kenmerkt door ondiepe plassen en eilanden. De eilanden zijn polders en worden nog steeds bemaald
door 18 in bedrijf zijnde, gerestaureerde poldermolens. De meeste van deze molens ziet u gedurende de
vaartocht. Kortom: Holland ten voeten uit!
De kapitein informeert u gedurende vaart over alle bezienswaardigheden en bij mooi weer geniet u
uiteraard ook aan ’t dek alwaar u een weids uitzicht heeft over de omgeving. Tijdens deze vaartocht
genieten we van een fijne koffietafel. Als we terug in Warmond komen, stappen we weer terug in onze
bus en rijden naar de badplaats Noordwijk, waar u nog lekker kunt uitwaaien aan zee.
Na de zee te hebben gezien rijden we via Leiden en Den Haag naar het dineradres rondom Breda.
Voldaan van deze prachtige dag rijden we rechtsreeks over de snelweg terug naar huis.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 85,36 t/m 40 personen € 80,41 t/m 45 personen € 76,46 t/m 55 personen € 74,56 t/m 60 personen € 72,-

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Touringcarvervoer, koffie met gebak, koffietafel, rondvaart
en het drie gangen diner.

Bijzonderheden :
Indien u gebruikt wenst te maken van een lifttouringcar
geldt een eenmalige toeslag van 75,- euro

KLEVE
& XANTEN
Om 08.30 uur vertrekken we en rijden via de A50 naar onze koffiestop in Zeeland. Vervolgens
gaan we door de mooie Ooij-polder naar Millingen aan de Rijn.
Hier ligt de rondvaartboot aangemeerd en na inscheping maken we een twee uur durende tocht
over de Rijn. Tijdens deze vaart kunnen we genieten van de passerende schepen en de fraaie
natuur langs de route. Tijdens de boottocht gebruiken we aan boord een lunchbuffet.
Aangekomen in Kleve staat de touringcar weer op ons te wachten en rijden we naar het oude
stadje Xanten. Deze plaats was al in de Romeinse tijd een belangrijke garnizoen plaats, hetgeen
blijkt uit de vele opgravingen.
In Xanten kunnen we de middag vrij indelen. Er zijn vele bezienswaardigheden, zoals de
Middeleeuwse omwalling, de mooie markt en de Dom, een overwegend Gotische kerk met
bijbehorende crypte en kloosterhof. Het Archeologisch Park Xanten vormt de belangrijkste
attractie van dit stadje. En is een fascinerend openluchtmuseum met vondsten en reconstructie uit
de Romeinse Tijd. Om ca. 17.30 uur beginnen we aan de terugreis, die ons via Geldern en
Straelen naar ons dineradres brengt, waar we een 3 gangenmenu zullen gebruiken. Rond de klok
van 21.30 uur bent u weer thuis.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 86,36 t/m 40 personen € 82,41 t/m 45 personen € 79,46 t/m 55 personen € 77,56 t/m 60 personen € 75,-

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Touringcarvervoer, koffie met vlaai, rondvaart met lunchbuffet,
entree Archeologisch Park Xanten, drie gangen diner

Bijzonderheden :
Liftbus = 75,- euro extra.

NU BREEKT MIJN KLOMP!
Om 10.30 uur worden we verwacht bij de klompenmakerij in Dussen.
Wanneer u de klompenmakerij binnenkomt, stapt u terug in de nostalgische
tijd. In de ontvangstruimte zijn tevens de winkel en het museum gevestigd.
Hier wordt u dan hartelijk ontvangen met een kopje koffie of thee en gebak.
Daarna volgt een demonstratie klompen maken en uitleg in de werkplaats.
U krijgt in onze werkplaats te zien hoe een klomp wordt gemaakt uit een
blok hout. Tevens wordt getoond hoe de motieven handmatig (net als vroeger)
op de klompen worden getekend en hoe de naam en versiersels voor
bijvoorbeeld een baby (ook weer handmatig) in de klomp worden gesneden.
Met veel humor en anekdotes is het absoluut geen saaie demonstratie.
“De toon maakt de muziek!” Voor en/of na de demonstratie is er natuurlijk
tijd genoeg om even in de winkel te snuffelen.
Vervolgens kunt genieten van een geheel verzorgde lunch met kroket. De klompenmakerij is
gelijkvloers (tevens rolstoeltoegankelijk) en is verdeeld in verschillende ruimtes en zo zit alles dus
onder één dak.
Daarna gaat u met een kenmerkend rood treintje naar de haven, waar u vervolgens met een
fluisterboot een tocht kunt maken door de Biesbosch. Deze fluisterboten nemen u mee door de
ondoordringbare gedeelten van de Brabantse Biesbosch. Daar waar de natuur nog heer en meester
is, laten zij u plekken zien, die normaal gesproken ongezien zouden blijven.
Om 16.00 uur komt u weer aan in de haven. In Waalwijk hebben we een gezellig afsluitend diner,
hierna gaan we weer richting huis. Rond de klok van 20.30 uur bent u weer thuis.



Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 85,36 t/m 40 personen € 83,41 t/m 45 personen € 8146 t/m 55 personen € 79,56 t/m 60 personen € 77,-

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Touringcar, entree Klompenmakerij, koffie met gebak, demonstratie
klompen maken, lunch, rit met treintje, rondvaart met fluisterboot, diner

Bijzonderheden :
Indien u gebruik wenst te maken van een lifttouringcar geldt een eenmalige toeslag van 75,- euro.
Ipv met de fluisterboot door de Biesbosch kunt u ook naar een bakkerijmuseum, kaasboerderij,
struisvogelfarm of edelhertenboerderij. Rolstoeltoegankelijk.

Zuid Limburg&Luik
Vandaag maken we een mooi driehoekje in het zuiden van ons land en een stukje
België. We komen in Maastricht, Luik, Vaals en Thorn.
Vanuit uw woonplaats rijden we rechtstreek naar Maastricht. Daar stappen we over op de
rondvaart boot. We starten dan met koffie en Limburgse vlaai, terwijl de boot begonnen is aan
zijn vaart naar Luik. Tijdens de vaart passeren wij o.a. de bekende “Stop van Ternaaien”. In deze
sluis wordt de boot in ca. 5 minuten 15 meter omhoog geschut van de Maas naar het
Albertkanaal. Rond het middag uur komen we aan in de stad Luik. Daar stappen we weer terug
in onze bus en rijden een leuke route terug naar Nederland. Ons doel is nu het Drielandenpunt.
Hier op het hoogste punt van Nederland en waar de grenzen tussen Nederland, België en
Duitsland samenkomen, staat de lunch voor ons klaar.

Na de lunch heeft u nog enige vrij tijd om op het drielanden punt te bezoeken. Hierna stappen we
weer in de bus en rijden naar Maastricht. Deze mooi stad in het zuiden van ons land verdiend nog
even een bezoekje. U heeft hier nog een uurtje of 2 vrije tijd om het centrum van de stad te
bezoeken. Na dit bezoek rijden we terug richting uw woonplaats met onderweg, in het witte
dorpje Thorn een stop voor het diner.

Prijzen per persoon :

Bij deze prijzen is inbegrepen :

30 t/m 35 personen € 80,36 t/m 40 personen € 75,41 t/m 45 personen € 72,46 t/m 55 personen € 70,56 t/m 60 personen € 68,-

Touringcarvervoer, koffie met vlaai,
boottocht naar Luik, koffietafel
en het drie gangen diner

Bijzonderheden : Lifttouringcar = + 75,- euro.

Kasteeltuinen

Arcen
In het Noorden van Limburg staat het Kasteel Arcen dat al vele jaren in de
belangstelling van tuinliefhebbers ligt. Uitgebreide kassen op verschillende niveaus,
ingerichte huistuinen, maar ook grotere parken zijn een streling voor het oog.
Op het landgoed liggen nu Nederlands mooiste bloemen-, planten- en rozentuinen,
watervallen, een canyon met een imposante rotstuin en barokke stijltuinen.
Een Japanse en Chinese tuin completeren het geheel. Zelfs een beperkt aantal dieren
lopen hier in een speciaal gedeelte vrij rond. Om het de bezoeker te veraangenamen zijn
er diverse terrasjes aangelegd die zowel binnen als buiten gecreëerd zijn.
Na vertrek om 09.30 uur rijden over de A67 naar Arcen.
Onderweg stoppen we eerst voor koffie met vlaai.
Bij aankomst kunnen we ons onbeperkt door het park bewegen.
Na het bezoek rijden we naar ons diner adres en gebruiken ter afsluiting een gezellig
3 gangen diner. De thuiskomst zal om ca. 20.00 uur zijn.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 61,36 t/m 40 personen € 57,41 t/m 45 personen € 55,46 t/m 55 personen € 53,56 t/m 60 personen € 52,-

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Reis per luxe touringcar, koffie met gebak, entree Kasteeltuin,
rondvaart en het diner

Bijzonderheden :
Ook als halve dagtocht uit te voeren of te combineren met een
ander bezoek/excursie. Liftbus = + 75,-

LIMBURG
We starten redelijk vroeg met deze dagtocht naar het zuiden. Vanuit uw opstapplaats rijden naar een van de
mooiste dorpjes van Limburg, het witte dorpje Thorn. Hier starten we deze dag natuurlijk met een stuk
Limburgse vlaai !
We verlaten het witte dorpje en rijden door het Limburgse land naar Margraten waar we de Amerikaanse
begraafplaats bezoeken. Op deze enige Amerikaanse begraafplaats in Nederland zijn ruim 8.000 militairen
begraven. Het merendeel is gesneuveld tijdens de bevrijding van het Zuid-Oosten van Nederland in W.O. II en
de opmars door Duitsland.
We rijden verder naar het Drielandenpunt op de Vaalserberg. De Vaalserberg is een heuvel gelegen in de
gemeente Vaals met een hoogte van 322,5 meter boven NAP. Het is hiermee het hoogste punt van Nederland
op vast grondgebied. De heuvel ligt in het zuidelijkste deeltje van Limburg, op slechts een steenworp afstand
van het historische centrum van Vaals. Vlak bij de top van de berg ligt ook nog eens het Drielandenpunt, waar
Nederland, België en Duitsland aan elkaar grenzen. Op deze mooie locatie gaan we genieten van het uitzicht,
maar vooral van de koffietafel. De bus vertrekt naar Maastricht. Hier stappen we over op de boot van Rederij
Stiphout. U maakt een rondvaart op de Maas, maar na 20 minuten varen gaat u van boord bij de
St. Pietersberg om na een korte wandeling bij “Buitengoed Slavante” te komen. Vanaf het “verzamelpunt voor
de rondleidingen” vertrekken de grottengidsen voor uw tocht door de koele duisternis van de mergelgangen. In
het labyrint van duizenden gangen moet u echt de weg kennen om niet te verdwalen. Talloze tekeningen en
opschriften zijn een stille getuige van het harde werk dat hier verzet is. De grottengidsen bieden een boeiende
rondleiding voor jong en oud, vol spanning, geheimzinnigheid, geschiedenis en…. een vleugje romantiek. Na de
rondleiding kunt u nog een wandeling maken op de St. Pietersberg of naar de aanlegsteiger terugkeren voor
het 2e deel van uw boottocht, waarbij de boten telkens 20 minuten over het uur afvaren. Tegen vijf uur komt
de boot terug in Maastricht, zodat we weer terug richting uw woonplaats kunnen rijden. In Soerendonk gaan
we langs bij Antoine, waar het diner voor ons geserveerd zal worden.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 82,36 t/m 40 personen € 77,41 t/m 45 personen € 7446 t/m 55 personen € 72,56 t/m 60 personen € 70,-

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Touringcarvervoer, koffie met vlaai, koffietafel,
boottocht, rondleiding grotten en diner.

Bijzonderheden :
Indien u gebruik wenst te maken van een
lifttouringcar geldt een eenmalige toeslag van
75,- euro.

Chocolade &
Rotterdam
Rond 08.30 uur zullen we vertrekken vanuit uw opstapplaats richting
Ridderkerk, waar we om 10.00 uur aan zullen komen bij van Noppen Chocolade.
Hier wordt u getrakteerd op koffie met bonbon en kijkt u ondertussen naar een
demonstratie van de vakman, dit verveelt geen seconde.
Zeker wanneer u de enthousiaste chocolatier aan het werk ziet.
Hij toont zijn ambacht tijdens het maken van allerlei bonbons en uiteenlopende
chocoladefiguren en neemt u mee in het proces van ‘boon tot bonbon’.
U keurt ter plekke de kwaliteit: zo vers heeft u nog nooit een bonbon geproefd!
Koffie/thee zijn inbegrepen. Hierna wordt een goedverzorgde lunch aangeboden.
Na de lunch vertrekt u richting Rotterdam voor een mooie rondrit langs de:
Rijnhaven; dobberend bos en drijvend paviljoen en de kubuswoningen.
U kunt uitstappen bij de Markthal om deze te bezoeken (vrije tijd).
Rond 17.00 uur rijden we huiswaarts, met natuurlijk een stop onderweg voor
een lekker diner.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 73,36 t/m 40 personen € 69,41 t/m 45 personen € 63,46 t/m 55 personen € 61,56 t/m 60 personen € 59,-

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Reis per luxe touringcar, entree en demo bij van
an
Noppen, 2x koffie met bonbon, lunch,
rondrit Rotterdam en het 3 gangen diner

Bijzonderheden :
Een Rotterdamse havenrondvaart
(75 minuten) is ook een leuke optie.
Lifttouringcar geeft een meerprijs van 75,-

Neeltje Jans
Dit recreatiepark is ontstaan uit het voormalige werkeiland Neeltje Jans, dat onderdeel
vormde van de stormvloedkering in de Oosterschelde.
Dit “Huzarenstukje” van waterbouwkunde was het sluitstuk van de Deltawerken.
Vandaar het in dit park geheel om water draait.
Na het vertrek om ca 08.30 uur rijden we, met een onderbreking voor koffie en gebak
rechtstreeks naar Burgh-Haamstede.
Aangekomen op Neeltje Jans hebben we de vrije keuze om gebruik te maken van de
verschillende mogelijkheden. Deze zijn: de Delta-Expo met informatie over de
overstromingsramp in 1953 en de bouw van de deltawerken.
De film Delta-Finale geeft een beeld van de bouw van de stormvloedkering. We kunnen
de kering zelf bezoeken, een natuurwandeling maken, de orkaanmachine ervaren en de
3D film “Waterworld” bekijken. Daarnaast is een bezoek aan de Walviswereld en het
zeehondenbassin zeker de moeite waard.
Uiteraard is het park voorzien van een zelfbedieningsrestaurant voor het verzorgen van
de inwendige mens. Om ca. 14.30 uur verlaten we Neeltje Jans en rijden naar Goes om
daar nog enige (vrije) tijd te vertoeven. Tegen 17.00 uur rijden we terug naar Brabant,
met onderweg een welverdiend diner.
Deze dagtocht duurt van ca. 08.00 uur tot 21.30 uur.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 72,36 t/m 40 personen € 67,41 t/m 45 personen € 63,46 t/m 55 personen € 60,56 t/m 60 personen € 59,-

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Reis per luxe touringcar, koffie met gebak, entree Neeltje Jans en
n het 3 gangen diner

Bijzonderheden :
I.p.v. Goes rijden we naar Vlissingen, Middelburg of Zierikzee, U zegt het maar !
Liftbus 75,- euro extra.

Zeehondjes
Om 10.30 uur worden we verwacht in Zevenbergen voor een heerlijk kopje koffie/thee met gebak,
hierna vertrekken we richting St. Annaland waar we de boot op gaan.
12.30 uur vertrekken we vanuit St-Annaland, en varen via de Krabbenkreek het nationaal park
de Oosterschelde op. Deze vaartocht zal gegidst worden door de kapitein. De kapitein heeft een
cursus Gastheerschap Oosterschelde gevolgd. De Krabbenkreek is een schitterend natuurgebied
waar bij eb, de schorren en slikken droog vallen. Dit gebied wordt gezien als een wegrestaurant
voor vele vogels. Regelmatig wordt hier ook de lepelaar gesignaleerd.
Door de stroming van de Oosterschelde zijn er diepe putten ontstaan onder het wateroppervlak,
in deze diepe putten zien we regelmatig vinnetjes van Bruinvissen boven komen (Nederlandse
Dolfijn). We varen niet onder de Zeelandbrug door, maar we zien hem wel heel mooi liggen. De
Zeelandbrug was ooit de langste brug van Europa, deze is ruim 5 km lang. Een kopie van deze
brug is 7 km lang en ligt in Denemarken.
Bij de zandbank waar we de zeehonden kunnen zien, vragen we gepaste stilte, zodat we ze op
ongeveer 50 meter kunnen naderen. Te veel geluid veroorzaakt onrust bij de groep zeehonden.
Aan boord zijn 25 verrekijkers beschikbaar, dit is een extra service, ze zijn niet vooraf te
reserveren. U kunt de zeehonden zonder verrekijker goed zien, Wilt u zeker zijn van een
verrekijker, is het verstandig zelf een exemplaar mee te nemen. Zeehonden kunnen we niet
garanderen, maar uit ervaring weten we dat we in 98% van de vaartochten zeehonden zien.
Als we in Zierikzee aankomen en van boord gaan heeft u 2 uur de tijd om hier te wandelen, wat
te drinken en te ontdekken. Om 16.30 uur vertrekken we vanuit Zierikzee en gaan naar ons
dineradres, waar we om 17.45 uur aankomen, hier genieten we van een heerlijk diner voordat we
terug naar huis gaan. Aankomst zal zo ± 21.30 uur zijn.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 79,36 t/m 40 personen € 76,41 t/m 45 personen € 7346 t/m 55 personen € 71,56 t/m 60 personen € 69,-

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Touringcarvervoer, koffie/thee met gebak, 2 uur durende vaartocht met koffietafel, diner

Bijzonderheden :
Indien u gebruik wenst te maken van een lifttouringcar geldt een eenmalige toeslag van 75,- euro.

Zuid Beveland
We vertrekken deze dag vroeg richting Breda waar we rond half 10 een stop maken voor koffie en appeltaart.
Uiteraard wordt er een 2e kopje koffie of thee geschonken. We vervolgen onze weg richting de provincie
Zeeland, naar Goes om precies te zijn, waar we rond 12 uur vertrekken met de Stoomtrein G
Goes-Borsele. De
museumspoorlijn van de Stoomtrein Goes-Borsele loopt door de “Zak van
Zuid-Beveland”, een fraai en kleinschalig cultuurlandschap met kleine polders,
binnendijkjes, kerkdorpen, boomgaarden en monumentale boerderijen. De
spoorlijn met z’n pittoreske stationnetjes slingert door de landschap en verbindt
leuke andere attracties, wandel- en fietsmogelijkheden met elkaar. Na een
ontspannen, 25 minuten durende tocht stappen we uit bij het stationnetje
van Kwadendamme. Hiernaast gelegen bezoeken we Berkenhof Tropical Zoo
alwaar ons reeds de koffietafel wacht. Na de koffietafel kunt u het park bezoeken en alle prachtige tropische
diersoorten bewonderen die dit park herbergt. U vindt hier onder andere leguanen, kleurige kameleons,
prachtige toekans, dwergkaaimannen, gifkikkers in de meest spectaculaire kleuren en vergeet vooral niet de
prachtige vlinders te bewonderen.
Om 15.30 uur vertrekken we weer met de touringcar voor een rondrit door het prachtige Zeeuwse landschap.
De route start vanuit Kwadendamme richting Yerseke via Kapelle. Yerseke is bekend om zijn mossel en
oestercultuur. We rijden langs de mosselfabrieken naar de oude dijk waar de oesterputten en mosselloodsen
staan sinds 1880. We brengen een bezoek aan de havens waar de mossel en oesterkotters liggen, die dagelijks
uitvaren. Bij het standbeeld van de mosselman heeft u een prachtig uitzicht over de Oosterschelde. We
vervolgen de rit over de postweg door het natuurgebied “Yerseke Moer” en gaan richting Wemeldinge.
Wemeldinge is het oudste dorp van Zuid-Beveland. Het schilderachtige dorp ligt aan de Oosterschelde en het
kanaal van Zuid-Beveland. Als we over de Kattendijkse zeedijk rijden zien we de Oosterschelde in al zijn glorie
en in de verte kun je zelfs de Zeelandbrug zien. Via het landelijke dorp Kattendijke beeïndigen we deze
prachtige rondrit. We vervolgen onze weg via de snelweg naar de omgeving van Breda alwaar ons een heerlijk
afscheidsdiner wacht. Na het diner brengt de touringcar u weer terug naar uw instappunt. Na deze mooie en
indrukwekkende dag gaat iedereen om ca. 20.30 uur weer huiswaarts.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 79,00
36 t/m 40 personen € 74,50
41 t/m 45 personen € 71,50
46 t/m 55 personen € 69,00
56 t/m 60 personen € 66,00

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Touringcarvervoer, koffie met appeltaart, Stoomtrein Goes-Borsele,
entree- en lunch Berkenhof Tropical Zoo, rondrit en diner

Bijzonderheden : Lifttouringcar = + 75,- euro.

Palingkwekerij en
DE OOSTERSCHELDE

Rond 08.45 uur vertrekken we vanaf uw opstapplaats naar de Palingkwekerij in Moergestel.
Hier wordt u ontvangen met 2x koffie en een warme appelflap, daarna krijgt u uitleg over de paling. Er wordt
een bezoek gebracht aan de kwekerij en rokerij, waar alle aspecten van het palingkweken en roken worden
bekeken. Tussendoor wordt u nog getrakteerd op een toastje met paling. De gekweekte paling wordt hier
huisgerookt met beukenhout. Met meer dan 10 jaar ervaring weet de familie Reijrink precies hoe de paling
klaargemaakt dient te worden. Na afloop van de excursie is het mogelijk om paling te kopen in de eigen winkel
van het bedrijf. Ze verkopen verse-, gestroopte-, gerookte- en gefileerde paling. Na deze excursie rijden we
verder naar Terheijden voor een fijne koffietafel.
Na de lunch rijden we naar Sint-Annaland waar we om 15.00 uur aan boord stappen van de Frisia om een
rondvaart te maken over de Oosterschelde, een zeearm in de provincie zeeland.
Het is een mooi Nationaal park waar bruinvissen (kleine dolfijntjes) en zeehonden leven. Door de open
verbinding met de Noordzee is het twee keer per dag eb en twee keer vloed. Bij laag water kunnen we op
bepaalde gebieden zeehonden spotten op 50 meter afstand. Aan boord zijn verrekijkers beschikbaar voor de
gasten. De kapitein zal u tijdens deze vaartocht uitleg geven over het vaar gebied. We varen over de
Oosterschelde naar het stadje Zierikzee, dat bekend staat als monumentenstad met een historisch
stadscentrum met winkeltjes en gezellige terrasjes. We stappen in het centrum om 17.00 uur van de boot en u
krijgt nog een half uurtje vrije tijd. Hierna stappen we terug in de bus en rijden naar het diner adres.
Tussen 21.30 en 22.00 uur bent uw weer terug op uw vertrekadres.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 81,36 t/m 40 personen € 76,41 t/m 45 personen € 73,46 t/m 55 personen € 70,56 t/m 60 personen € 69,-

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Reis per luxe touringcar, koffie met appelflap, excursie
palingkwekerij, koffietafel, boottocht, drie gangen diner

Bijzonderheden :
U kunt ook kiezen voor het diner in de middag en de koffietafel in de avond

De Storm

Dit indrukwekkende arrangement geeft een duidelijk beeld van wat er is gebeurd tijdens en na de alles

verwoestende watersnoodramp van 1 februari 1953. U bezoekt het watersnoodmuseum dat is gevestigd in de
vier caissons die zijn gebruikt voor het sluiten van het laatste gat in de dijken. De gids neemt u mee door de
historische stad Zierikzee en laat zien hoe hoog het water stond. Tevens worden de verwoestingen die door de
ramp zijn ontstaan getoond en laat de gids zien hoe men dapper het water trachtte tegen te houden.

10.00 uur Aankomst in Ouwerkerk er staat een kop koffie met een echte Zeeuwse bolus voor u klaar.

10.30 uur U wordt welkom geheten door een deskundige medewerker van het Watersnoodmuseum. Hij/zij

verzorgt een interessante inleiding op uw bezoek aan het museum. Het watersnoodmuseum is gevestigd in de
vier caissons die zijn gebruikt voor het sluiten van het laatste gat in de dijken. Een deskundig gids van het
museum begeleidt u tijdens uw bezoek. U ziet er indrukwekkende journaalbeelden van toen en leestafels met
een groot aantal mappen met oude krantenknipsels, verslagen, aangrijpende verhalen van kinderen en foto's.
Achterin komt u meer te weten over het zinkstuk, de opbouw van een dijkglooiing en machines die na de
watersnood zijn ingezet. Op een maquette kunt u nagebootste en schokkende dijkdoorbraken zien. Ook kunt u
via een koptelefoon luisteren naar de eerste radioberichten van de ramp, zodat het net lijkt alsof u in de
wereld van de watersnoodramp bent gestapt.

12.15 uur Na het indrukwekkende bezoek aan het watersnoodmuseum staat er in een sfeervol restaurant

een heerlijke broodjes lunch voor u klaar, bestaande uit soep van de dag, sandwiches met kaas, ham en zalm.
Dit alles wordt geserveerd met koffie en thee. In overleg kan de lunch uitgebreid worden met allerlei extra's.

13.30 uur - 16:00 uur Vanaf Zierikzee maakt u een interessante rondrit van 2,5 uur, waarbij vele mooie

plaatsen van Zeeland worden getoond. Het landschap van Schouwen-Duiveland herinnert als geen ander aan
de harde en moeilijke strijd met het water. Deze strijd tegen het water is bepalend geweest voor de
ontwikkeling van het Zeeuwse landschap. In het variërende landschap treft u overal sporen aan van een
eeuwenlang gevecht met het water. OF :

13.30 uur - 15:00 uur In 1953 werd zuidwest Nederland getroffen door de ramp, de grootste overstroming

sinds eeuwen, met zeer veel dijkdoorbraken. De gids neemt u mee op een tocht door Zierikzee en laat zien wat
de watersnoodramp in de stad heeft aangericht, hoe hoog het water stond en u neemt een kijkje in de
manieren waarop men het water trachtte tegen te houden.
16.30 uur vertrek naar Dineradres voor een heerlijk afsluitend 3 gangen diner.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 88,36 t/m 40 personen € 85,41 t/m 45 personen € 83,46 t/m 55 personen € 81,56 t/m 60 personen € 79,-

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Touringcar, koffie met Zeeuwse bolus, bezoek / rondleiding
Watersnoodmuseum, lunch, wandeling of rondrit, 3 gangen diner.

Den Haag
Den Haag, het regeringscentrum van ons land. Tevens de stad met een groots,
overdekte winkelpassage, het bekende Omniversum en tal van musea.
Vanaf uw woonplaats rijden we via Tilburg en Breda, richting Den Haag.
In de omgeving van Breda houden we een koffiepauze waar natuurlijk het gebak
niet mag ontbreken. Via Rotterdam bereiken we Den Haag.
We starten deze dag Den Haag met een bezoek aan Museum Panorama Mesdag.
Stap in het grootste schilderij van Nederland, kijk 360 graden in het rond en
onderga de magische illusie van het panorama uit 1881. Na het bezoek stappen we in
de bus en rijden naar Scheveningen. Hier de tijd en genoeg aanbod om de inwendige
mens te versterken. We waaien nog even uit op het strand voor we weer in de bus
stappen. Na een klein stukje rijden komen we aan bij Madurodam. Hier ontdekt U de
hoogtepunten van ons land in het klein (schaal 1 op 25). In Madurodam beleef
je waar een klein land groot in is. De verhalen achter de vele beroemde gebouwen
komen in dit miniatuurpark tot leven. Aan het eind van de middag rijden we terug
naar ons Brabant. In de Kempen sluiten we af met een g
goed diner.
Tijdsduur van ca. 08.00 tot 21.30 uur.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 79,36 t/m 40 personen € 75,41 t/m 45 personen € 71,46 t/m 55 personen € 68,56 t/m 60 personen € 67,-

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Reis per luxe touringcar, koffie (2x) met gebak, entree Panorama
orama Mesdag,
entree Madurodam en het drie gangen diner

Bijzonderheden :
I.p.v. het bezoek aan Panorama Mesdag of Madurodam
kunt u denken aan het Omniversum,
Sea Life, Vredespaleis, het Museon, het Mauritshuis,
het Binnenhof, Gemeentemuseum, Escher in het Paleis
De Pier, Louwman Museum, Haags Historisch Museum.

Amsterdam
Onze hoofdstad heeft zoveel te bieden, dat u zelf uw dag mag samenstellen.
Vanaf uw vertrekpunt rijden we via de snelweg naar Amsterdam.
Natuurlijk ontbreekt de koffiestop met gebak niet. Aangekomen in Amsterdam maken
we eerst een rondvaart door de veel bezongen grachten en kunnen we de stad zien zoals
deze over de hele wereld bekend is met idyllische doorkijkjes, bekende boogbruggetjes en
statige herenhuizen. Na deze tocht over het water hebben we tijd voor een vrije lunch.
Hieronder geven we een aantal mogelijkheden voor het middagprogramma.
Madame Tussauds, het wassenbeelden museum.
Stadswandeling door het centrum van A’dam.
Bezoek aan Amsterdam ArenA.
Holland Experience, Nemo, Bodyworlds
Museum Rembrandthuis, Van Gogh Museum
Dierentuin Artis,
Anna Frank Huis, Verzetsmuseum
Scheepvaartmuseum, Tropen Museum, Eye Filmmuseum
Rijksmuseum, Hermitage Amsterdam, Joods Historisch Museum
Uiteraard kunt u ook uw vrijetijd gebruiken om bijvoorbeeld te gaan winkelen.
Om ca. 17.00 uur vertrekken we richting omgeving Utrecht voor het diner.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 63,36 t/m 40 personen € 58,41 t/m 45 personen € 55,46 t/m 55 personen € 53,56 t/m 60 personen € 51,-

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Reis per luxe touringcar, koffie met gebak,
rondvaart en driegangen diner

Bijzonderheden :
Tijdsduur van ca. 08.00 uur tot 21.30 uur.

GOUDA!
Verscholen in het hart van Gouda ligt in een prachtig monumentaal pand; de fabriek van de knapperigste
siroopwafel van het land: de Kamphuisen siroopwafel. Al sinds 1810 vliegen deze wafels als warme broodjes
over de toonbank. Niet zo gek, want een Kamphuisen Siroopwafel is niet zo maar een stroopwafel!
Ontdek het verhaal achter Kamphuisen en stap zelf de wondere wereld van de bakkerijfabriek binnen. Eenmaal
binnen komt de heerlijke, zoete geur van siroopwafels je tegemoet en kun je zelf ervaren hoe de lekkerste
siroopwafels van Gouda gemaakt worden. Een bezoek aan de Kamphuisen siroopwafelfabriek is een belevenis
voor jong en oud! Hier start u met koffie en een tour die 60 minuten duurt.
11.15 uur naar de Goudse Waag.
Eeuwenlang kwamen de boeren uit de omgeving met hun kaasbrik naar de Markt om daar op eeuwenoude
wijze hun kaas te laten wegen, keuren en verhandelen. De verkochte partij gaat op de door paarden getrokken
kaasbrik naar De Goudse Waag, waar gewogen wordt. Dit gebeuren vindt nog steeds plaats tijdens de
kaasmarkt, die elke donderdagmorgen gehouden wordt vanaf april tot eind augustus. Een echt toeristische
trekpleister! De kaasmarkt is omringd door de weekmarkt en kramen met ambachtelijke werklieden, die laten
zien hoe vroeger onder andere klompen en kaarsen werden gemaakt. Bij de Goudse Waag krijgt u een
rondleiding met gids, na de rondleiding kunt u nog even rondkijken in het museum waarna u naar uw
lunchadres gebracht gaat worden. Na een heerlijke lunch brengt u een bezoek aan de Sint-Janskerk & Goudse
Glazen. De eerste vermelding is uit 1280, maar de huidige vorm is na de grote brand van 1552 ontstaan. De
kerk is 0vernoemd naar Johannes de Doper, de schutspatroon van Gouda. Met haar lengte van maar liefst
123 meter is het de langste kerk van Nederland. Tevens is de kerk wereldberoemd om haar Goudse Glazen.
Deze gebrandschilderde ramen, vooral uit de middeleeuwen en de Renaissance, tonen u afbeeldingen uit de
bijbelse en vaderlandse geschiedenis. De Sint Jan is onderdeel van Het Grootste Museum van Nederland. De
mooiste kerken van Nederland, samen één museum. Wandel met de audiotour in uw eigen tempo langs de
gebrandschilderde ramen terwijl het verhaal van de Goudse Glazen wordt verteld.
Om 16.30 uur vertrekt de touringcar richting het restaurant waar u gaat genieten van een heerlijk
driegangen diner. Rond de klok van 20.00 uur na het diner vertrekt u weer naar huis.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 85,36 t/m 40 personen € 82,41 t/m 45 personen € 7946 t/m 55 personen € 77,56 t/m 60 personen € 75,-

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Touringcar, Siroopwafelfabriek entree koffie en tour,
Goudse Waag entree rondleiding met gids
Lunch, bezoek St. Janskerk en 3 gangen diner

Bijzonderheden :
Niet goed toegankelijk voor mensen in een rolstoel

DORT
Tegen de klok van 9 uur rijden wij vanuit uw woonplaats, via Tilburg richting Breda.
In de omgeving van Breda nuttigen we een kopje koffie met gebak.
Van Breda is het nog maar een klein stukje rijden
voordat we in Dordrecht aankomen. Dordrecht is
de oudste en meest zuidelijk gelegen stad van
Zuid-Holland.
Het heeft een geheel eigen karakter dankzij de
ligging op een eiland omgeven door rivieren.
Het water is prominent aanwezig in de historische
bij
d
h
binnenstad met maar liefst 800 monumenten en de bijzondere
havens.
Om deze stad goed te leren kennen starten we met een stadswandeling onder leiding
van een deskundige gids. Na een wandeling van 2 uur zal een middag pauze u goed
doen. U kunt op eigen gelegenheid een lunch gaan gebruiken in de binnenstad.
Na de middagpauze stappen we in een elektrische fluisterboot en maken een rondvaart
door het ondiepe water van het historische centrum van Dordrecht. Na deze rondvaart
geven wij u nog even vrije tijd in het centrum. Na deze bewogen dag vertrekken we
terug naar huis. Natuurlijk nuttigen we eerst een lekker diner op de terug reis.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 63,36 t/m 40 personen € 58,41 t/m 45 personen € 55,46 t/m 55 personen € 53,56 t/m 60 personen € 52,-

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Touringcarvervoer, koffie (2x) met gebak,
gidsen stadswandeling, rondvaart en het diner.

Bijzonderheden :
Koffietafel/lunch mogelijk tegen meerprijs.
Rolstoelwagen = + 75,- euro.

Rotterdam
Om 08.00 uur vertrekken we richting Rotterdam, de stad met één van de
grootste havens ter wereld. Onderweg stoppen we rond Breda voor een korte stop.
Koffie met gebak staat voor u klaar.
Bij aankomst in de Rotterdamse haven schepen
we ons in op een van de rondvaartboten van
rederij Spido. Tijdens de 75 minuten durende
rondvaart verkennen we Rotterdam met alles dat
op en aan het water werkt en leeft. Het is een
enorme belevenis de werven, dokken, kaden en
silo’s van zo nabij te zien en even deelnemer te zijn
van het drukke werkverkeer van zee- en binnenvaartscheppen.
Na afloop rijden we een klein stukje verder naar de Markthal om op eigen gelegenheid
iets te gaan eten. Hierna bezoeken we het Maritiem Museum, waar we kunnen zien hoe
Rotterdam en de scheepvaart, zowel in het verleden als in het heden, onafscheidelijk
met elkaar verbonden zijn. Het 19e eeuws oorlogschip “de Buffel” toont het leven aan
boord van een schip in vroegere eeuwen.
De rest van de middag zijn we vrij om de tijd naar eigen inzicht door te brengen.
De Rotterdamse Koopgoot ligt op 500 meter van het museum. Tegen vijf uur rijden
we terug naar uw opstapplaats. Onderweg gebruiken we een heerlijk diner en zullen
rond 21.00 uur in uw woonplaats aankomen.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 77,36 t/m 40 personen € 72,41 t/m 45 personen € 69,46 t/m 55 personen € 67,56 t/m 60 personen € 65,-

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Touringcarvervoer, koffie (2x) met gebak, havenrondvaart, entree Maritiem Museum en het diner.

Bijzonderheden :
Rondleiding met gids Maritiem Museum is mogelijk.

Delft
Rond 08.00 uur in de ochtend vertrekken we naar Delft.
Onderweg, omgeving Breda maken we onze eerste stop voor
koffie met gebak. Vervolgens gaan we verder en rijden
rechtstreeks naar Delft.
Delft is dankzij haar aardewerk wereldberoemd geworden.
Oude grachten, monumenten en musea maken van Delft
een van de meest karakteristieke oude Hollandse stadjes.
We starten ons bezoek met een stadwandeling onder leiding
van een deskundige gids door het centrum van de stad.
Na afloop van deze wandeling gaan we de inwendige mens
versterken. Een lunchbuffet staat voor u klaar.
Het middag programma vervolgen we per boot. Een Rondvaart door de grachten is de manier bij uitstek om Delft te
verkennen. De schipper geeft u interessante informatie.
De rondvaart eindigt voor de deur van de Porceleyne fles.
Hier demonstreren schilders het beschilderen van het
wereldberoemde Delfstblauwe aardewerk en wordt u
rondgeleid door de fabriek en het bijbehorende museum. Na
dit bezoek hebben we nog ca. anderhalf uur vrije tijd. Op de
terugreis maken we een stop voor een welverdiend 3 gangen
diner. Rond 21.30 uur komen we terug in uw woonplaats.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 90,36 t/m 40 personen € 85,41 t/m 45 personen € 82,46 t/m 55 personen € 79,56 t/m 60 personen € 77,-

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Touringcarvervoer, koffie (2x) met gebak, bezoek
Porceleyne fles, lunch, rondvaart en het diner.

Bijzonderheden :
Iets meer vrije tijd ?, laat een onderdeel vervallen (prijs lager !)

Leiden en Hortus
Botanicus
Vertrek vanuit uw woonplaats richting het adres voor de
koffiestop. In het restaurant staat de koffie of thee met
appelgebak voor u klaar. Vervolgens terug in de bus en
we rijden verder naar Leiden.
Om 12.00 uur stappen we in voor een leuke 1.5 uur
durende rondvaart. Geniet van een geheel verzorgde lunch
aan boord terwijl het prachtige Leiden aan u voorbij trekt.
Na deze rondvaart gaat u naar de Hortus Botanicus, ook in
Leiden. Hier ligt de oudste botanische tuin van Nederland. Aangelegd in 1590 en
uitgebreid in de eeuwen daarna is de Hortus hét groene hart van Leiden.
Hier kweekte Carolus Clusius de eerste grote tulpencollecties van Europa en
introduceerde Philipp Franz von Siebold ongeveer 700 tot dan toe onbekende planten
uit Japan en China. Bezoekers kunnen hier terecht voor een rustgevende wandeling;
onderzoekers uit de hele wereld komen hier om onderzoek te doen naar de vermaarde
collectie van de Hortus.
Rond de klok van 16.30 uur vertrekken we vanuit Leiden en gaan we naar het
dineradres. 17.45 uur aankomst dineradres voor een heerlijk 3 gangen diner.
Rond de klok van 19.45 uur vertrekken we weer richting
g huis.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 87,36 t/m 40 personen € 84,41 t/m 45 personen € 81,46 t/m 55 personen € 79,56 t/m 60 personen € 77,-

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Reis per luxe touringcar, 2x koffie met gebak, rondvaart
met lunch, entree Hortus Botanicus en het drie gangen diner..

Bijzonderheden :
Rolstoeltouringcar, toeslag 75,- euro.

Volendam

&Marken

Een echte oerhollandse dagtocht. Vanuit uw woonplaats
vertrekken we via de snelweg naar Marken. Onderweg een
pauze, want koffie met gebak mogen we niet missen tijdens
deze tocht. Tegen 11.30 uur komen we aan in Marken.
Hier heeft u vrije tijd om de mooie plekjes van Marken te
verkennen. Zoals het Kijkhuisje, de authentieke kerk, de
kleurige huizen op palen, het winkeltje van Sijtje Boes, het
Marker- en het Klompen Museum en natuurlijk de gezellige
oude vissershaven. Tevens heeft u hier de tijd om te gaan
lunchen.
Na lunchtijd nemen we de boot. Deze brengt u van Marken naar Volendam. Hier bent uw
wederom vrij om dit gezellige vissersdorp te ontdekken. Volendam is een prachtig oud dorp,
gesticht in de veertiende eeuw. Het heeft een nostalgisch karakter, je vindt er traditionele houten
huizen en oude havens met bijzondere vissersboten. Het dorp biedt een doolhof aan smalle straatjes
en oude buurten met authentieke huizen. Het dorp is een echte toeristische trekpleister, je vindt er
vele bijzondere bezienswaardigheden. Bezoek het Volendams Museum, de Smit Bokkum
palingrokerij, het Palingsound museum, de Cheese Factory en een Volendamse bierbrouwerij.
Bezoek de haven voor een lekker visje of pik een terrasje op De Dijk en maak een foto in
klederdracht. Rond 17.00 uur stappen we weer in de bus en rijden naar de regio Utrecht voor het
afsluitend diner. We zullen uiteindelijk rond 21.30/21.45 uur aankomen in uw woonplaats.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 63,36 t/m 40 personen € 58,41 t/m 45 personen € 5546 t/m 55 personen € 52,56 t/m 60 personen € 50,-

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Touringcarvervoer, koffie met gebak, boottocht en
het 3 gangen diner.

Bijzonderheden :
U kunt ook eerst naar Volendam gaan, waar we een
koffietafel gebruiken. Meerprijs rond de 12,50 a 15,00
euro pp. Hierna gaan we dan naar Marken. Een ander
alternatief is Volendam te combineren met de Zaanse
Schans!

Historische Driehoek

West Friesland
Al eeuwen lang omsluit de Westfriese omringdijk
een prachtig stuk Noord Holland. Aan de kust van
het IJsselmeer liggen de drie havensteden
Enkhuizen, Hoorn en Medemblik. Samen vormen zij
de Historische Driehoek West Friesland.
Om deze dag op een bijzondere manier te beleven
moeten we vroeg vertrekken en rijden daarom via
de snelweg naar Hoorn. Hier stappen we over van
een comfortabele touringcarstoel naar de houten
bankjes van de stoomtram die ons naar Medemblik
brengt. Terwijl het Westfriese landschap aan u voorbij
ij
rolt wordt er koffie een appelgebak geserveerd.
Aangekomen in Medemblik wandelen we naar de kade en stappen we over op Museumschip
Friesland. Medemblik is bekend door het kasteel Radboud dat door Floris V is gebouwd in de vorm
van een burcht. Tijdens de boottocht naar Enkhuizen gebruiken we een Westfriese broodmaaltijd.
Na de ontscheping in Enkhuizen zijn we vrij om deze historische stad op eigen gelegenheid te
bezoeken. We verlaten Enkhuizen om via de 28 kilometer lange Houtribdijk naar Lelystad te rijden
en via het “nieuwe land” en langs het grote natuurgebied de “Oostvaarder plassen”, komen we
weer terug in het “oude land”. Op de terugreis stoppen we in de omgeving van Utrecht voor het
diner. Na het diner terug naar uw woonplaats. Deze dag duurt van ca 08.00 uur tot 21.30 uur.

Prijzen per persoon :

Bij deze prijzen is inbegrepen :

30 t/m 35 personen € 90,36 t/m 40 personen € 84,41 t/m 45 personen € 8146 t/m 55 personen € 78,56 t/m 60 personen € 76,-

Touringcarvervoer
Koffie met appelgebak
Stoomtram + boottocht
Broodmaaltijd met kroket
Driegangendiner

Bijzonderheden :
U kunt kiezen voor een eenvoudigere (voordeligere) lunch.

Giethoorn
De touringcar komt u ophalen en vertrekt richting Giethoorn. Onderweg maken we een stop voor
koffie met gebak van het seizoen. Na deze onderbreking gaan we weer op pad.
Giethoorn: Het Venetië van het Noorden.
Omstreeks 1230 is Giethoorn gesticht door vluchtelingen die uit gebieden rond de Middellandse
zee kwamen. Deze eerste bewoners, flagelanten, vonden hier horens van wilde geiten, die tijdens
een overstroming waren omgekomen. Ze noemden hun nederzetting Geytenhoren. Later is deze
naam verbasterd in Geythorn, wat nog later Giethoorn werd. Het karakteristieke van het dorp
vindt zijn oorsprong in de vervening. De turfgravers haalden op de voor hun gunstige plaatsen het
veen uit de bodem, mengden dit in een mengbak en gooiden het op het land om te drogen,
daarna werd er turf van gestoken. Door die vervening ontstonden plassen en meren. Om de turf
te vervoeren groef men vaarten en sloten. Veel huizen staan daarom op eilandjes die alleen via de
boogbruggen en vonders te bereiken zijn.
In Giethoorn aangekomen maken we een boottocht; een toeristische route door de smalle grachten
en onder bruggetjes door, onderweg vertelt de kapitein leuke wetenswaardigheden over het dorp.
Alle rondvaartboten hebben een ingebouwde lift. Vanaf de wal/steiger stap, rol, duw, rijd je de
plateaulift op en met een druk op de knop zakt deze tot op de bodemvloer van de rondvaartboot.
Hierna gaan we naar het restaurant waar een koffietafel met soep en een kroket voor u
klaarstaat. Na de koffietafel heeft u tijd om nog wat na te genieten op het terras of Giethoorn te
voet te ontdekken. Rond de klok van 16.00 uur vertrekken we naar het dineradres waar u ±
18.00 uur aankomt. Na een heerlijk driegangen diner gaat u richting huiswaarts.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 81,36 t/m 40 personen € 77,41 t/m 45 personen € 7346 t/m 55 personen € 70,56 t/m 60 personen € 67,-

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Touringcarvervoer, koffie met gebak, rondvaart,
koffietafel, diner

Bijzonderheden :
Rondvaartboten zijn rolstoel toegankelijk
Lifttouringcar = eenmalig + 75,- euro.

Hollands Venetië
Orchideeënhoeve en Giethoorn

Rond 10.30 uur aankomst
De Orchideeën Hoeve ontvangt U met twee kopjes koffie/thee en vers gebak
b k van de
d warme bakker.
b kk
Vervolgens brengen jullie op eigen gelegenheid een bezoek aan het park met onder andere
de Orchideeëntuin, de vlindertuin en de ‘Zwevende’ Bloementuin.
Zij huisvesten de meest spraakmakende parels van de natuur, namelijk orchideeën en vlinders. U
treft hier meer dan 3000 soorten. Ook zijn er tropische vissen, planten, reptielen en vijvers met
Koikarpers. Na het bezoek aan het park staat er in het sfeervolle serrerestaurant een goed
verzorgde broodmaaltijd klaar. Bij vertrek ontvangen alle gasten een orchidee in
cadeauverpakking. Na de lunch vertrekken we naar Giethoorn, het Hollandse ‘Venetië’. Vanaf
restaurant De Grachthof stap je in de (overdekte) rondvaartboot voor een rondvaart van één uur.
U kunt er ook voor kiezen om twee uur te varen in een fluisterbootje (maximaal vijf personen per
bootje). Met de rondvaartboot dobber je door de Giethoornse grachten, onder de karakteristieke
bruggetjes door en geniet je van het prachtige landschap waar Giethoorn en omstreken zo rijk aan
is. Na Uw ontdekkingstocht door Giethoorn kunt U in restaurant de Grachthof de belevenissen
delen onder het genot van twee consumpties. Vervolgens rijden we terug richting het zuiden. Op
de terugweg stoppen we bij een restaurant voor een heerlijk driegangendiner. Vertrek ± 08.00 uur
en retour ± 21.30 uur.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 90,36 t/m 40 personen € 87,41 t/m 45 personen € 8446 t/m 55 personen € 82,56 t/m 60 personen € 80,-

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Touringcarvervoer, 2 x koffie met gebak, entrée park,
broodmaaltijd, Cadeau, rondvaart, 2 consumpties, diner

Bijzonderheden :
Indien u gebruik wenst te maken van een lifttouringcar geldt een eenmalige toeslag van 75,- euro.

Kinderdijk
Rond de klok van 08.30 uur vertrekt de bus richting Kinderdijk. Bij Kinderdijk wordt u ontvangen voor 2x
koffie of thee met appeltaart. Uw gezelschap vertrekt hierna met de paardentram, de rondrit gaat langs
straatjes en huizen over de dijk, waar uw gezelschap de mooie dingen zult zien die normaal niet zo snel
opvallen. Vanuit de paardentram kan uw gezelschap de Kinderdijkse molens bezichtigen en het molengebied
aanschouwen. Na de rondrit met de paardentram komen we weer terug bij partycentrum de Klok voor de
lunch, de Kinderdijkse koffietafel met kroketje.
Na de koffietafel vertrekt de bus naar Hulpgemaal de Fabriek. De multi-screenfilm in Hulpgemaal De Fabriek is
de perfecte start van je bezoek aan Werelderfgoed Kinderdijk. Een verzameling bonte figuren legt uit hoe het
molencomplex is ontstaan, waarom Kinderdijk eigenlijk Kinderdijk heet en hoe noodzakelijk goed watermanagement is voor het deels onder de zeespiegel liggende Nederland. Na de film stappen we aan boord van
de Djieuwke.
Een rondvaart over de boezems, waar het water uit de Alblasserwaardse polders naartoe wordt gemalen, geeft
je alle tijd om de mooiste foto’s te maken. De schipper neemt het gezelschap mee in de fluisterboot, waardoor
je in alle rust kunt genieten van de Kinderdijkse pracht en praal. Je maakt een rondvaart van een half uur.
De rondvaartboot zet je af op de steiger bij Museummolen Nederwaard. In de stenen molen uit 1738 stap je
regelrecht de geschiedenis in. Alles herinnert aan de sfeer van vroeger. Je waant je een tijdreiziger door een
samenspel van historische zwart-witfoto’s, spullen zoals ze door de molenaarsgezinnen zijn gebruikt en
natuurlijk de machtige, kloppende houten harten van de molens zelf. Wanneer de molen draait zie je het
binnenwerk hier met eigen ogen aan het werk. Hier wacht een gids, die alles vertelt over het leven in en om de
molens van Kinderdijk. Ervaar het verhaal van wind, wieken en waterkracht met je eigen lokale expert.
Na het bezoek aan Museummolen Nederwaard varen we weer terug naar het startpunt met de fluisterboot.
Dan stappen we in de bus en gaan naar het dineradres waar een heerlijk menu op u staat te wachten. U zult ±
21.00 uur weer thuis zijn.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 97,36 t/m 40 personen € 93,41 t/m 45 personen € 91,46 t/m 55 personen € 89,56 t/m 60 personen € 87,-

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Touringcar, 2x koffie met appelgebak, rondrit
paardentram, Kinderdijkse koffietafel, rondvaart
Kinderdijk, gids bij de Museummolen, diner

Bijzonderheden :
Er is ook een paardentram aangepast voor rolstoelers. Rolstoelbus = + 75,- euro.
Zonder paardentram = 14,50 euro pp korting. Ook te boeken als middagrit = 21,- euro pp korting.

Orchideeën Hoeve
Deze dag brengt ons naar de Noordoostpolder die in 1942 is drooggevallen. Na de drooglegging werd in het
midden de hoofdplaats Emmeloord gebouwd. Niet ver hier vandaan ligt het dorpje Luttelgeest waar we de
vermaarde Orchideeën Hoeve gaan bezoeken.
We vertrekken vroeg, rond 08.00 uur, via de snelweg naar de omgeving van Utrecht waar koffie met gebak
wordt geserveerd om daarna over Zuidelijk Flevoland naar de Noordoostpolder te rijden.
In Luttelgeest staat de koffietafel al voor u klaar. Aansluitend kunnen we in de kassen van de kwekerij met een
oppervlakte van 3000 m² ons verbazen over duizenden verschillende Orchideeën. Hier liggen de roots van de
Orchideeën Hoeve, het kweken van Orchideeën. Inmiddels is er nog veel meer te ontdekken op het gebied van
Flora en Fauna. Wandel door de verschillende tuinen zoals o.a. de Zwevende Bloementuin, het Amazone
Regenwoud, de Vlindertuin, de Stokstaartjestuin, de Orchideeëntuin, de Lorituin en het Makirijk wat in elk
seizoen buiten te bezoeken is dankzij de overdekte looproute. Ook aan de kinderen is gedacht, bezoek het
avontuurlijke Mangrovebos Speelparadijs of het spectaculaire Jungletheater. De Orchideeën Hoeve heeft een
Bistro en een restaurant met 3 gezellige serres en een buitenterras. Hier kun je heerlijk even uitrusten en
nagenieten van alle indrukken, eventueel onder het genot van een drankje.
Rond 15.00 uur verlaten we Luttelgeest en via Emmeloord bereiken we het vroegere eiland Urk, dat bij het
ontstaan van de Noordoostpolder met het vasteland verbonden is. Tegenwoordig is de Urker visafslag de
belangrijkste van Nederland. Hier kunnen we nog even genieten van dit pittoreske dorpje waar de oudere
inwoners nog steeds de streekdracht trouw zijn gebleven.
We verlaten Urk en via Schokland verlaten we de Noordoostpolder. In de omgeving van Utrecht is er een diner
gereserveerd wat een mooie afsluiting is van deze indrukwekkende dag.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 79,50
36 t/m 40 personen € 74,00
41 t/m 45 personen € 70,50
46 t/m 55 personen € 68,00
56 t/m 60 personen € 64,50

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Touringcarvervoer, koffie met gebak, entree- en lunch Orchideeën Hoeve, diner

Bijzonderheden :
Indien u gebruik wenst te maken van een lifttouringcar, geldt een éénmalige toeslag van € 75

ELBURG
Dit voormalig Zuiderzeestadje heeft nog zijn Middeleeuwse “skyline” en voelt men binnen de stadsmuren
de sfeer van vroeger. Een dagje Elburg geeft meerdere mogelijkheden tot ontspanning.
Het vertrek staat gepland om 08.30 uur, waarna de touringcar naar ons ochtendpauze bij Houten
brengt. Na een kopje koffie met gebak vervolgen we onze rit weer. Rond het middaguur bereiken we
onze bestemming.
We beginnen met een bezoek aan een palingrokerij en een visafslag. Aan de voormalige Zuiderzee haven
van Elburg ziet u de rook vanuit de ambachtelijke palingroker van de familie van Triest. De enige
palingrokerij van Elburg. Vader en zoon van Triest, de 5 de generatie palingrokers, geven tekst en uitleg
tijdens het uitoefenen van hun eeuwenoude ambacht. Sinds 1892 wordt hier volgens traditie op een
geheel ambachtelijke manier paling gerookt. Traditionele wijze van roken. De “gereukte oal” van Van
Triest is voor de fijnproever dan ook een ware delicatesse en geniet landelijke bekendheid. Na een bezoek
is het etenstijd geworden en gaan we een welverzorgde koffietafel nuttigen.
Voor de namiddag staat een vaartocht met een authentieke botter op het programma. Stap aan boord
en hijs de zeilen. Tijdens deze 90 minuten durende zeiltocht beleven we de sensatie van het varen met
dezen boten. De verhalen van de schipper en opstapper bezorgen u een onvergetelijke dag. Nadat we
weer terug zijn in de haven, hebben we nog anderhalf uur vrije tijd om op eigen gelegenheid het oude
stadje te verkennen.
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Er kan ook gekozen worden om naar de Zandverhalen te gaan. Deze zandsculpturen zijn overdekt met
uitbeeldende (bijbel)verhalen. Met zo’n 4000 m³ zand en meer dan 300 zandsculpturen, tientallen
sluisdeuren, 1000 jaren oude olijfbomen, botters en beeldhouwwerken, komen de verhalen van onze
cultuur van bijbels en botters tot leven.
De terugrit gaat via de Veluwe naar ons diner. Na het heerlijke 3 gangen diner gaan we weer terug
naar huis waar u ca. 21.15 uur aan zult komen.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 82,36 t/m 40 personen € 78,41 t/m 45 personen € 75,46 t/m 55 personen € 73,56 t/m 60 personen € 71,-

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Touringcarvervoer, koffie met gebak, entree palingrokerij,
visafslag, koffietafel, zeiltocht, diner

Bijzonderheden :
Tegen een meerprijs kunt u ook kiezen om naar de Zandsculpturen
te gaan kijken in Elburg. Duur van deze activiteit zeker 2 uur.
Lifttouringcar kost 75,- extra.

WIE WAS EERST, DE

KIP

OF HET EI ?

Rond 09.00 uur vertrekt u van uw woonplaats richting Haps, landhuis de Aalshof in Haps. U wordt ontvangen
in een sfeervolle ambiance. U wordt op de hoogte gebracht van allerlei Kip- en eiweetjes en u diverse soorten
advocaat proeven. Dit alles onder het genot van huisgemaakte appeltaart en een kopje koffie. Het uitzicht op
een fraai aangelegde tuin laat u wegdromen in de romantische tijd van weleer. Op eigen terrein is onlangs het
StroHotel gebouwd. Een nieuwe uitdaging waar oa. het ei als basisproduct garant staat voor de lekkerste
gerechten. Ook is er een winkeltje bomvol ei- en streekproducten
en allerlei cadeau artikelen met als thema, uiteraard “de Kip”.
Om 12.00 uur vertrekt de bus naar Millingen aan de Rijn.
Na een prachtige route door de Ooijpolder wordt u ontvangen
in het sfeervolle, aan de rivier gelegen Koffie en Eethuis
“de Gelderse Poort”. Tijdens de lunch hebben de gasten een
afel met soep en kroket.
fascinerend uitzicht op de drukst bevaren rivier van Europa. 12.45 uur een koffietafel
14.00 uur vertrek voor een fantastische rondrit met een gids naan Kleve. De meer dan 750 jaar oude stad
Kleve met haar beroemde Schwanenburg ligt op een steenworp afstand van de Gelderse Poort. Via Keeken,
Schenkenschans en Rindern gaat de tour naar Kleve. Onderweg hoort u welke rol Schenkenschans speelde
tijden de 80-jarige oorlog, hoe Kleve onder Stadhouder Johan Maurits van Nassau tot grote bloei kwam en
welke beroemdheden in de 18e en 19e eeuw het “Eau de Cléve” dronken.
14.30 uur aankomst Kleve. Rondwandeling door Kleve onder leiding van de gids of (naar keuze) winkelen en
een bezoek aan de Konditorei. 15.30 uur vertrek uit Kleve. Via de heuvelrug en Ooijpolder weer terug naar de
Gelderse Poort. 17.00 uur aankomst bij de Gelderse Poort. Van hieruit gaan we naar ons dineradres voor een
gezellige afsluiting van de dag. Tussen 20.30 en 21.00 uur bent u weer thuis

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 80,36 t/m 40 personen € 76,41 t/m 45 personen € 7346 t/m 55 personen € 70,56 t/m 60 personen € 68,-

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Touringcarvervoer, entree Aalshof, kopje koffie
met appeltaart, diverse soorten advocaat,
koffietafel met soep en kroket, rondrit met gids,
rondwandeling met gids in Kleve, diner

Bijzonderheden :
Lifttouringcar geldt een meerprijs van 75,- euro.

\De

Eifel

Om 08.30 uur vertrekt de bus vanuit Brabant naar het Limburgse Vaals.
Bij aankomst op het Drielandenpunt kunt u genieten van een heerlijk bakje koffie
met een stukje vlaai. Na al dit heerlijks te hebben verorbert heeft u vrije tijd
om op onderzoek uit te gaan en later te lunchen.
Na het gebruik van de lunch vertrekken we onder leiding van de gids richting de Eifel.
Dit prachtige natuurgebied is uitgestrekt over België, maar groot en deels over
Duitsland. Het verbijsterende Duitse Eifel gebied is te genieten vanuit de bus… maar nog
beter vanuit de boot waar het gebied op een verschillende en unieke manier kan worden
bewonderd. Met “Rursee Schiffahrt” maken we een gezellige boottocht van
Schwammenauel naar Rurberg. Na de boottocht, gaan we weer terug naar het hoogste
en mooiste puntje van Nederland, voor een heerlijk 3 gangen-diner.
Deze dagtocht kunnen we ook anders indelen. Koffie met gebak onderweg, lunch aan de
Rursee, aansluitend de boottocht over het stuwmeer, vervolgens vrije tijd in Monchau en
het diner in Vaals.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 74,36 t/m 40 personen € 71,41 t/m 45 personen € 6846 t/m 55 personen € 66,56 t/m 60 personen € 64,-

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Touringcarvervoer, koffie met vlaai, lunch, gids,
boottocht en diner.

Bijzonderheden :
Indien u gebruik wenst te maken van een lifttouringcar geldt een eenmalige toeslag van 75,- euro.

Drielanden tocht
Een mooie natuurtocht waarbij we drie landen gaan bezoeken. Namelijk Nederland, België en
Duitsland. Via de snelweg rijden we richting het zuiden. Onze eerste bestemming is Vaals, het
Drielandenpunt. Hier maken we voor het eerst kennis met de drie landen die we vandaag gaan
bezoeken. Op deze mooie locatie met prachtig uitzicht gaan we eerst genieten van een lekker kop
koffie en natuurlijk Limburgse vlaai.

Na de koffie gaat onze route verder via de stad van Keizer de Grote naar het bergachtige Eifelgebied. Via het mooie Hammerthal komen we aan in het bekende plaatsje Monschau, gelegen aan
rivier de Rhur. Hier hebben we tijd om het plaatsje te bezoeken, een lunch te gebruiken en de
vakwerkhuizen te bekijken. We verlaten vervolgens Monschau om in zuidelijke richting te rijden.
We komen in het Duits-Belgische natuurpark, waarin diverse stuwmeren liggen.

Inmiddels zijn we in de Haute Fagnes en passeren de top van de berg Signal de Botrange, die op
bijna 700 meter hoogte ligt en het hoogste punt van België is. We dalen via de Mont-Rigi en
Baraque-Michel in de richting van Hertogenwald af om vervolgens via Barrage de Vesdre bij
Eupen te pauzeren. Via Eupen en Moresnet, met zijn langste spoorburg van België rijden we terug
naar uw vertrekpunt. Onderweg in Limburg natuurlijk het afscheidsdiner.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 56,36 t/m 40 personen € 50,41 t/m 45 personen € 4746 t/m 55 personen € 44,56 t/m 60 personen € 42,-

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Touringcarvervoer, koffie met vlaai en het drie gangen diner

Bijzonderheden :
Indien u gebruik wenst te maken van een lifttouringcar geldt een eenmalige toeslag van 75,- euro.

LEUVEN
Leuven is de hoofdstad van de provincie Vlaams-Brabant. De geschiedenis van België is nergens zo
voelbaar als in de eeuwenoude universiteitsstad Leuven. De KU Leuven is 1 van de oudste universiteiten
van Europa en is in het algemeen de oudste van alle nog bestaande katholieke universiteiten. De
levendige stad is echter veel meer dan enkel een studentenstad en is perfect voor dagjes weg of een
stedentrip. Cultuur opsnuiven in musea, fantastisch winkelen en eten, een stadswandeling door het
historisch centrum, relaxen in mooie parken,,,,, het kan er allemaal. Leuven heeft hierdoor alle
voordelen van een grootstad, maar is met zijn dorpse sfeer een stuk gezelliger. De meeste
bezienswaardigheden liggen op wandelafstand van elkaar. Geniet van een Bourgondische stadscultuur en
wandel door het verleden.
Om 09.00 uur vertrekken we vanuit uw woonplaats naar Leuven. Bij aankomst beginnen we met een
heerlijke broodmaaltijd met koffie en thee.
Als iedereen voorzien is van de maaltijd, nemen enthousiaste gidsen je mee op sleeptouw langs de
belangrijkste bezienswaardigheden maar ook naar onverwachte verborgen hoekjes. Onderweg tonen ze je
de mooiste plekken van de stad en onderhouden ze je met verhalen over grote en kleine Leuvenaars.
Een leuke, gezellige wandeling van 2 uur. Na deze wandeling heeft u tijd om op eigen gelegenheid
Leuven te ontdekken, winkelen of heerlijk genieten op de vele terrasjes. In groepen gaan we naar een
traditionele huisbrouwerij. Domus Brauhaus huisbrouwerij. Hier krijgen we een rondleiding; ontdek de
huisbrouwerij en haar geschiedenis. Hoewel de smaken verschillen hebben alle bieren 1 ding gemeen: in
elk slokje van het bier proef je de liefde en het vakmanschap.
Hier gaan we dan ook genieten van een heerlijk 3 gangen diner bereid met
domusbieren. We zorgen dat u rond de klok van 21.00 uur weer thuis bent.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 89,36 t/m 40 personen € 85,41 t/m 45 personen € 8246 t/m 55 personen € 79,56 t/m 60 personen € 77,-

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Touringcarvervoer, broodmaaltijd, rondleiding
met gids door Leuven, bezoek bierbrouwerij
3 gangen diner

Bijzonderheden :
Indien u gebruik wenst te maken van een
lifttouringcar geldt een toeslag van 75,- euro.

LIER
Rond half negen vertrekken we richting België. Onze bestemming vandaag is niet al te ver, dus we
rijden zonder stop rechtstreeks naar Lier.
In het mooie stadje Lier beginnen we ons bezoek met koffie en een Liers Vlaaike.
Na deze lekkere pauze staat onze gids voor ons klaar. We maken een mooie stadswandeling door
het oude centrum van Lier. We komen o.a. langs het Stadhuis, Begeijnhof, Zimmertoren en de
Vismarkt. Rond het middaguur komt de wandeling ten einde en brengt de gids ons naar het
lunchadres.
Voor de middag staat er een boottocht op het programma. We varen in zo’n 45 minuten door het
centrum van Lier over de Binnennete. Lier ligt aan de samenvloeiing van de Grote Nete en
de Kleine Nete. Oude palingschuiten van de Koninklijke Moedige Bootvissers glijden over de
Binnennete en geven U een aparte kijk op verborgen pittoreske plekjes. Na deze boottocht heeft u
nog enige vrije tijd in het centrum alvorens we terug naar Nederland vertrekken.
In de Nederlandse Kempen stoppen we voor een goed diner, waarna we welverdiend
terug naar onze opstapplaats rijden.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 74,36 t/m 40 personen € 70,41 t/m 45 personen € 67,46 t/m 55 personen € 64,56 t/m 60 personen € 63,-

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Touringcar, koffie+Liers Vlaaike, boottocht, lunch,
stadswandeling, 3 gangen diner

Bijzonderheden :
U kunt de stadswandeling of de boottocht
laten vervallen als u wat meer vrije tijd in Lier
wilt hebben. Prijs valt dan wat lager uit

DIEST
Vandaag rijden we zuidwaarts. Ongeveer 80 kilometer naar het Belgische Diest.
In dit leuke stadje aangekomen beginnen we ons bezoek met een stadswandeling.
Deze wandeling onder leiding van een gids(en) voert u langs de bezienswaardigheden
van Diest. Tegen het middaguur komt de wandeling (van ca. 2 uur) ten einde.
De gids brengt u naar de Grote Markt waar de broodmaaltijd voor ons klaar staat.
Voor deze lunch trekken we ongeveer een uurtje uit, waarna we in de bus stappen en
een klein stukje rijden naar Brouwerij Buvens.
Hier een leuke rondleiding door de bierbrouwerij en het proeven van de bieren
ontbreekt natuurlijk niet !
Na het bezoek aan de brouwerij rijden we weer een stukje terug naar Diest, waar U
nog enige vrije tijd krijgt in het centrum.
Vervolgens rijden we weer richting Nederland waar we in de Kempen gaan genieten van
een afsluitend drie gangen diner.
Deze dag duurt ongeveer van 08.30 uur tot 21.30 uur.

Prijzen p.p. :

Inbegrepen :

Bijzonderheden :

30 t/m 35 personen € 72,36 t/m 40 personen € 67,41 t/m 45 personen € 6546 t/m 55 personen € 63,56 t/m 60 personen € 61,-

Touringcarvervoer, wandeling
met gids, lunch, bezoek/proeven
bierbrouwerij en het diner

Liftbus = + 75,- euro.
Meer vrije tijd ?
Laat brouwerij vervallen,
en u heeft een vrije middag
en het scheelt u in de prijs !

HASSELT
De stad Hasselt en zijn centrum zijn grotendeels opgesplitst in twee ringen. Het stadsdeel in de
binnenste ring waarop ook de ‘Groene Boulevard’ zich bevindt is het oude centrum van de stad. Deze
ringweg is eigenlijk aangelegd op de fundering van de vroegere stadswallen. De doorsnede van dit gebied
is prima te belopen aangezien het slechts gemiddeld negenhonderd meter doorsnede betreft. Het
autoluwe centrum is tevens uitstekend geschikt als winkelgebied, het bezoeken van een museum en om
lekker te eten. Want juist daar lijkt de stad erg sterk in te zijn. Niet voor niets wordt het gepromoot als
‘de stad van de Smaak’. De stad Hasselt heeft voor lange tijd doorgegaan als dé jeneverstad van België.
Het bijzondere recept is anders dan de gemiddelde jenevers, maar daardoor zeker niet minder populair.
In het Jenevermuseum kom je alles te weten over de geschiedenis en de invloed van de jeneverstokerijen.
Natuurlijk zijn er ook verschillende plekjes te vinden waar je dit krachtige goedje kunt drinken. Op
traditionele wijze nuttig je hierbij dan ook een brok Hasseltse speculaas. Dit wordt hier namelijk
gemaakt middels een eeuwenoud recept.
Om 09.00 uur vertrekt de touringcar vanuit uw plaats richting Hasselt voor een gezellig dagje uit.
Onderweg stoppen we even voor koffie met gebak. Hierna gaan we door naar de Japanse Tuin.
Hasselt heeft de grootste authentieke Japanse tuin van Europa. Kerselaars, bruggetjes, bonsais,
kronkelpaadjes ... Oorspronkelijk zette een Japanse tuin aan tot meditatie en bezinning en dat is in
Hasselt niet anders. Wie rust zoekt, kan hier een bankje vinden om naar de watervallen te luisteren, de
koivissen te bezichtigen en voederen, te picknicken of rustig rond te wandelen en te genieten van het
wisselende uitzicht. Soms kan je ook de vredesbel horen luiden. Hier rondleiding met gids 1.5 uur. Terug
naar centrum voor lunch / koffietafel. Na de lunch komt het Jenevermuseum aan de beurt. Een kenner
neemt je mee voor een rondleiding van ca. 1.5 uur door het museum en vertelt je onderweg meer over
het productieproces en de geschiedenis van jenever. Feiten worden afgewisseld met leuke weetjes en
anekdotes. Maar het blijft niet bij luisteren alleen: ook je andere zintuigen worden aangesproken. Je
ruikt, voelt en… proeft. Dit is er zeker eentje om bij te leren! Om 17.00 uur vertrekt de touringcar
richting het dineradres. Na een heerlijk diner gaan we terug naar huis en zullen daar rond 21.00 uur
aankomen.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 89,00
36 t/m 40 personen € 85,00
41 t/m 45 personen € 83,00
46 t/m 55 personen € 81,00
56 t/m 60 personen € 79,00

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Touringcarvervoer, koffie met vlaai, excursie met gids
ds Japanse
Tuin, lunch, excursie met gids Jenevermuseum, dinerr

Bijzonderheden :
Lifttouringcar = eenmalige toeslag van 75 euro.

BOKRIJK
In 1252 werd er voor het eerst melding gemaakt van ‘Buscurake’. Het zou echter tot 1938 duren eer de
Provincie Limburg eigenaar werd van deze locatie en tot 1953 vooraleer de plannen om een Openluchtmuseum te bouwen officieel werden. Op 9 maart 1252 verkocht Arnold IV graaf van Loon en Chiny een
woud, gelegen tussen Genk, Zonhoven en Hasselt, aan de Cisterciënzerinnenabdij van Herkenrode. Dit woud
werd ‘Buscurake’ genoemd, een gebied rijk aan beukenbomen. De abdij bouwde er een hoeve die de eerste twee
eeuwen werd bewerkt door lekenbroeders van de abdij. Tijdens de tweede helft van de 14e eeuw verhuurde de
abdij van Herkenrode haar ‘grangiae’ (hoeve) aan ‘halfwinnen’ (pachters die werkten voor de helft van de
opbrengst). In 1447 werd de hoeve in Bokrijk een gewone pachthoeve, de abdij bleef eigenaar tot aan het
Franse bewind. Omstreeks 1719 werd dit “met beuken beplant stuk grond langs het water” voor het eerst
met ‘Bouchreyck’ aangeduid. Door de jaren heen is dit stuk land in verschillende handen over gegaan.
Op 6 oktober 1953 besloot de Bestendige Deputatie van de Provincie Limburg, onder dynamische impuls van
gouverneur Louis Roppe, in Bokrijk een Openluchtmuseum op te richten. Een belangrijke en historische
beslissing: met de naoorlogse industriële revolutie en de toenemende welvaart in de ‘fifties’ dreigde immers het
woonlandschap in Vlaanderen op korte tijd verloren te gaan. De eerste conservator werd dr. Jozef Weyns
(1913-1974), die een wetenschappelijke aanpak hanteerde bij de uitbouw van het museum. In 1958 opende
het Openluchtmuseum de deuren voor de eerste bezoekers.
Rond de klok van 09.00 uur stapt u in de touringcar en gaat u op weg naar Bokrijk.
Hier aangekomen staat de koffie met vlaai voor u klaar. Na de koffie staan de gidsen
voor u klaar om u door Bokrijk te begeleiden. Het Openluchtmuseum laat U graag
proeven van de verschillende facetten van het leven van vroeger, maar altijd met
iets tastbaars naar het leven van vandaag. Als de rondleiding gedaan is staat er een
lunch gereed. Als al dit heerlijks op is gaan we door. Een doe activiteit van 1.5 uur
staat op programma; u kunt kiezen uit: Potsierlijk plezant, ik hout van jou, leder van
dieren, kriebelige stoffen of van graan tot brood. Bij het reserveren moet dit wel
aangegeven worden. Hierna is nog wat vrije tijd over om wat te wandelen of te genieten
op een terras. Rond 16.30 uur vertrekken we richting ons dineradres, waar u nog na
kunt genieten van deze mooie dag. 20.15 uur zult u weer terug zijn in uw woonplaats.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 88,00
36 t/m 40 personen € 85,00
41 t/m 45 personen € 82,00
46 t/m 55 personen € 80,50
56 t/m 60 personen € 78,50

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Touringcarvervoer, koffie met vlaai, entree Openlucht museum,
Rondleiding met gids, lunch, doe activiteit, 3 gangendiner.

Bijzonderheden :
Lifttouringcar = eenmalige toeslag van 75 euro (Bokrijk is rolstoel vriendelijk)

GENT
Gent, een van de zes Vlaamse kunststeden en de middelste van de drie zustersteden Antwerpen-GentBrugge, heeft naast zijn indrukkende verleden ook een levendig heden en biedt zijn gast meerdere
mogelijkheden voor een bezoek. Gent is best een stukje rijden, dus we starten vandaag op tijd. Onderweg
stoppen we in Oud-Turnhout of in Sint Niklaas voor de gebruikelijke pauze voor koffie met gebak.
Daarna door naar onze Belgische bestemming van
vandaag. We beginnen ons bezoek met een stadswandeling
onder leiding van een gids(en) door het oude centrum van
Gent. Op deze manier leren we in twee uur deze mooie stad
echt kennen. Onze gids brengt ons na afloop naar een centrale
plaats, waar we even vrije tijd krijgen om te lunchen.
Na lunchtijd maken we een rondvaart in de “Kuip van Gent”
met een tocht op de Leie en de Lieve. Een rondvaart door het
Middeleeuwse Gent met zijn scala aan monumenten zoals,
St.-Baafskathedraal, Belfort, St.-Niklaaskerk, gildehuizen van metsers, schippers, korenmeters,
vishandelaars, haakbusschutters, kastelen ‘t Gravensteen’ van de Graven van Vlaanderen en ‘t
Prinsenhof’.
Na dit alles vanaf het bootje gezien te hebben, krijgt u nog vrije tijd om het ook van dichtbij te gaan
bekijken. Aan het eind van de middag rijden we terug naar Nederland, waar we in de Kempen deze dag
afsluiten met een goed diner.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 72,36 t/m 40 personen € 66,41 t/m 45 personen € 6346 t/m 55 personen € 61,56 t/m 60 personen € 59,-

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Touringcarvervoer, koffie met gebak, gids(en),
boottocht en het diner

Bijzonderheden :
Bus met lift + 75,- euro meerprijs.

Brugge
Deze stad, die als parel van de Vlaamse steden wordt beschouwd, was vroeger een economische
Metropool en vormt de bakermat van de Vlaamse kunst. Het is nu een museumstad op mensenmaat, waar we heerlijk kunnen vertoeven in een quasi ongerept décor.
Na het vertrek (rond 8 uur) rijden we via Antwerpen naar Sint Niklaas voor een kopje koffie met
gebak. Vervolgens gaar onze rit via Gent naar de oude stad Brugge. Op het touringcarparkeerterrein wachten de gidsen om ons het prachtige Brugge te laten zien. We komen hierbij veel
bijzonderheden aan de weet en geeft ons een goede indruk van de monumentale binnenstad. Deze
stadswandeling eindigt op een centrale plaats in het centrum waar genoeg lunchadressen zijn om
onze honger te gaan stillen.
Na de lunch maken we een boottochtje in één van de open bootjes over de “reien, zoals hier de
grachten genoemd worden. We zien de oude stad nu vanaf een geheel andere gezichtshoek.
Na de boottocht is het “vaste” programma ten einde om ons de gelegenheid te geven de stad
verder naar eigen inzicht te verkennen. We kunnen een van de vele musea bezoeken, winkelen en/
of een terrasje te pikken en genieten van de gezellige drukte die hier altijd heerst.
Aan het eind van de middag is het weer tijd om te vertrekken voor de terugrit. Thuiskomst
zal pas om ca. 22.00 uur zijn, omdat we de terugreis zullen onderbreken voor een prima
drie gangen diner in de Nederlandse Kempen.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 76,36 t/m 40 personen € 72,41 t/m 45 personen € 6746 t/m 55 personen € 65,56 t/m 60 personen € 63,-

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Touringcarvervoer, koffie met gebak, gidsen,
boottocht en het diner.

Bijzonderheden :
Indien u gebruik wenst te maken van een
lifttouringcar geldt een eenmalige toeslag
van 75,- euro.

AN
NTWERPEN
Precies op de helft van onze rit in Oud-Turnhout, stoppen we voor een goed kop koffie met gebak.
Want vandaag bezoeken we Antwerpen. Volgens de legende werd Antwerpen in vroeger eeuwen
geterroriseerd door een reus, Druon Antigoon, die alle scheepvaarders dwong om tol te betalen
alvorens ze de Schelde mochten overvaren. Indien men weigerde hakte Antigoon hun hand af en
wierp ze in de rivier. De Romeinse legionair Silvius Brabo kwam hier op een dag tegen in opstand.
Hij vocht met Antigoon, doodde hem, hakte vervolgens diens hand af en smeet het lichaamsdeel in
de rivier. Door Antigoons "hand te werpen" zou Antwerpen aan haar naam zijn gekomen.
Aangekomen in Antwerpen starten we met een stadswandeling onder leiding van een gids.
We wandelen door het centrum en worden op allerlei wetenswaardigheden over de stad en haar
verleden geattendeerd. Vanaf het middag uur heeft u de gelegenheid uw eigen tijd in te delen voor
een lunch en een bezoek aan de vele winkelstraten. Bezoek de O.L.V. kerk, aanschouw de werken
van Rubens, breng een bezoek aan de Antwerpse Zoo, de Diamantenwijk, de Grote Markt, het
Plantin Moretus Museum, het Middelheinmuseum en natuurlijk het Museum aan de Stroom (MAS).
Vergeet de haven niet ! maak een rondvaart met een van Flandria boten. Dat geeft u een indruk
wat er op het gebied van zee- en binnenvaart zoal gebeurt.
Zo tegen een uur of vijf stappen we weer terug in onze touringcar, die ons vervolgens naar
Casteren brengt voor een goed drie gangen diner. Rond 21.00 uur zijn we weer thuis.

Prijzen per persoon :

Bij deze prijzen is inbegrepen :

30 t/m 35 personen € 74,36 t/m 40 personen € 71,41 t/m 45 personen € 6846 t/m 55 personen € 66,56 t/m 60 personen € 64,-

Touringcarvervoer
Koffie met gebak
Wandel met gids(en)
Drie gangen menu

Bijzonderheden :
Voor de lifttouringcar geldt een eenmalige toeslag van 75,- euro.
U kunt één van de genoemde middagoptie ook inclusief de prijs maken/reserveren.

SINJORENSTAD
Om 10.00 uur komen we in Antwerpen aan en gaan meteen aan boord voor een
90 minute durende havenrondvaart. Terwijl u geniet van de rondvaart krijgt u een
bakje koffie met appeltaart.
De supermarkt van Europa
rpse haven gepasseerd
Dronk u vanmorgen een kopje koffie? De kans is groot dat de koffiebonen via de Antwerpse
zijn, net zoals tal van andere producten. Vergelijk de haven gerust met een gigantische supermarkt, zowat alles
wordt hier verhandeld - alleen zijn de winkelkarretjes machtige containerschepen.
Blik achter de schermen
Om een haven te verkennen, biedt een boot natuurlijk het beste perspectief: u kunt zien hoe de haven gegroeid
is. Aanvankelijk lagen de kades in de stad en met elke uitbreiding schoof de haven verder op naar het noorden.
We vertrekken in de oude stadshaven aan het Kattendijkdok - niet bepaald klein - maar een huidig
containerschip kan er onmogelijk in. Dat wordt snel duidelijk als we enkele van die zeereuzen ontmoeten: de
grootste zijn 400 meter lang, dat zijn 100 auto's achter elkaar! Rond de klok van 12.00 uur komt u aan in
het centrum van Antwerpen, hier kunt u genieten van uw lunch op 1 van de vele terrasjes. Na uw lunch staan
er gidsen te wachten om u 2 uur lang te vermaken in het mooie Antwerpen.
Sinjoren. Rasechte Antwerpenaars, gekend om hun onbescheidenheid, openhartigheid, dikke nek, radde tong

en ongezouten mening. Vriendelijk en trots laten ze je graag hun mooie hoekjes en favoriete plekjes van ’t Stad
zien en wijden je tot Sinjoor in. Volg hen door steegjes, over pleinen naar de majestueuze Grote Markt en de
gezellige Groenplaats, en kom thuis in het hart van de schitterende Scheldestad.
Of
Elke stad heeft zijn eigen natjes en droogjes zoals je ze nergens anders vindt. In Antwerpen denken we dan
onmiddellijk aan de Antwerpse handjes, het bolleke of filet d’Anvers. Maar er is nog meer lekkers! Je gids
loodst je door het oude Antwerpen en onderweg snoep je niet alleen met de smaak op de tong maar geniet je
met alle zintuigen. Op een achttal plaatsen hou je halt om te luisteren naar het verhaal van het ontstaan en
het succes van onze traditionele lekkernijen. Begeleid wandelen en snoepen? Een ideale combinatie!
Na de wandeling kunt u nog even genieten van Antwerpen voordat we de bus instappen op weg naar ons
diner. U zult ongeveer om 21.00 weer thuis zijn.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 71,36 t/m 40 personen € 68,41 t/m 45 personen € 6546 t/m 55 personen € 63,56 t/m 60 personen € 61,-

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Touringcarvervoer, havenrondvaart, koffie met appeltaart,
2 uur durende sinjorenwandeling, diner

Bijzonderheden :
Touringcar met lift € 75,- groepstoeslag
Toeslag voor Smikkel Smakkel wandeling € 10,

Brussel
De Belgische hoofdstad is historisch maar ook modern, traditioneel maar ook multicultureel,
bureaucratisch maar ook verrassend…dit zijn slechts enkele manieren om de prachtige hoofdstad
van Brussel te omschrijven. De art nouveau gevels, moderne gebouwen, de Grote Markt (een van
de mooiste pleinen ter wereld) en het sfeervolle oude centrum maken Brussel een stad die je echt
gezien moet hebben. Brussel wordt vaak de hoofdstad van Europa genoemd, de stad aan de Zenne
en een stad die zeker je hart zal veroveren. Voor we in deze stad aankomen gaan we eerst een kop
koffie drinken. Meestal is Sint Niklaas daar de aangewezen plaats voor.
Na de koffie rijden we door naar de hoofdstad. Zodra we aangekomen zijn beginnen we aan een
uitgebreide rondwandeling door de mooie binnenstad. Het laat ons kennismaken met de vele
facetten van deze levendige stad en vertelt ons vele bijzonderheden en kenmerken van de
prachtige gebouwen die we tegenkomen. Na deze eerste kennismaking hebben we de rest van de
dag vrij om op eigen gelegenheid te genieten van deze metropool. Bezienswaardigheden zijn o.a.
De Grote Markt, het Koningsplein, De Sint-Michielskathedraal, Manneke Pis, het Atomium en het
Jubelpark. Rond de klok van 16.30 uur vertrekken we weer. Via Antwerpen rijden we naar de
Kempen, waar we van een uitstekend drie gangen diner gaan genieten.

Prijzen per persoon :

Bij deze prijzen is inbegrepen :

30 t/m 35 personen € 66,36 t/m 40 personen € 62,41 t/m 45 personen € 5946 t/m 55 personen € 56,56 t/m 60 personen € 54,-

Vervoer per touringcar
Koffie met gebak
Stadwandeling met gids
Drie gangen diner

Indien u gebruik wenst te maken van een lifttouringcar geldt
een eenmalige toeslag van 75,- euro.

Budget I
Rotterdam en Den Haag.
Een leuke dag op stap, hoeft niet duur te zijn ! We rijden vanuit uw opstapplaats rond
09.00 uur richting onze eerste stop van deze dag. Dit is het adres voor de koffie met
appeltaart. Na de koffie rijden vanuit regio Breda richting Rotterdam. Hier stoppen we
bij de Rotterdamse Markthal. Hier vrije tijd om de hal te bezoeken en natuurlijk lekker
iets te gaan eten bij de vele eetpunten.
Na het middaguur rijden we verder richting
Den Haag. U mag zelf kiezen of we stoppen
in het centrum van Den Haag of naar het
strand van Scheveningen gaan. Den Haag met
zijn vele musea, het Binnenhof en het overdekte
winkelcentrum. Maar lekker uitwaaien op het
strand en genieten op één van de vele terrassen
van Scheveningen is ook erg leuk. U mag zelf kiezen !
Rond een uur of vijf rijden we weer richting regio Breda waar we de dag afsluiten met
een 3 gangen diner. Rond 21.30 zijn we terug op uw opstapplaats.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 47,36 t/m 40 personen € 43,41 t/m 45 personen € 40,46 t/m 55 personen € 38,56 t/m 60 personen € 36,61 t/m 70 personen € 39,71 t/m 80 personen € 36,81 t/m 85 personen € 34,86 t/m 90 personen € 33,-

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Reis per luxe touringcar, koffie (2x) met appeltaart en het drie gangen diner

Bijzonderheden :
Heeft u een andere stad/bestemming(en) op het oog, laat het weten, wij bereken voor u de
kosten. Een touringcar met liftvoorzieningen heeft een toeslag van 75,- euro.

Budget II
Utrecht en Amsterdam.
Een 2e leuke dag op stap, ook deze hoeft niet duur te zijn ! We rijden vanuit uw
opstapplaats rond 09.00 uur richting Utrecht. Iets voor Utrecht starten we deze
dagtocht met een lekker kop koffie en een stuk appelgebak. Na deze onderbreking rijden
we verder naar centrum Utrecht. Hier stoppen we bij Hoog Catharijne. Hier vrije tijd
om het winkelcentrum te bezoeken, te shoppen en te eten. U kunt natuurlijk ook het
centrum overslaan en naar het mooie oude
centrum van Utrecht lopen. Tip: rondvaart
Utrechtse grachten !
Na het middaguur rijden we verder naar
Amsterdam. We stoppen achter het Centraal
Station. Vanuit hier loopt u zo het centrum
van onze hoofdstad in. U bent vrij in deze wereld
stad. We hoeven u niet te vertellen wat u zoal Kunt
gaan doen/bezoeken/bekijken. Veel plezier !
t
ht waar we de
d dag
d
f l it
Rond een uur of vijf rijden we weer richting regio Utrecht,
afsluiten
met een drie gangen diner. Rond 21.30 uur zijn we weer terug op uw opstapplaats.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 49,36 t/m 40 personen € 45,41 t/m 45 personen € 42,46 t/m 55 personen € 40,56 t/m 60 personen € 38,61 t/m 70 personen € 40,71 t/m 80 personen € 38,81 t/m 85 personen € 36,86 t/m 90 personen € 35,-

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Reis per luxe touringcar, koffie met appelgebak en een drie gangen diner

Bijzonderheden :
Heeft u een andere stad/bestemming(en) op het oog, laat het weten, wij bereken voor u de
kosten, met of zonder verzorging. Bus met lift, toeslag 75,- euro.

Budget III
Zuid Limburg.
Onze derde voordelige dagtocht gaat naar het zuiden van ons land. We rijden vanuit uw
woonplaats naar het dorpje Soerendonk. Hier staat de koffie met vlaai voor u klaar.
Na deze lekkere versnapering rijden we verder naar het zuiden.
We komen aan in Vaals. Hier heeft u de tijd om het Drielandenpunt te bezoeken. U kunt er gaan
wandelen, u kunt het Labyrint bezoeken en natuurlijk even uitrusten op een van de terrassen. Hier
is ook gelegenheid om een lunch te gebruiken.
Rond 2 uur rijden we verder naar Maastricht. Hier kunt u zich de komende uurtjes vermaken in
het centrum van deze mooie stad. U kunt ook denken aan een rondvaart over de Maas.
Rond 17.00 uur rijden we vanuit Maastricht naar het prachtige kleine witte dorpje Thorn. Hier
gebruiken we het diner. Het zal rond 20.00 uur zijn als we het laatste stukje snelweg nemen
richting uw woonplaats.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 44,36 t/m 40 personen € 39,41 t/m 45 personen € 37,46 t/m 55 personen € 35,56 t/m 60 personen € 33,61 t/m 70 personen € 35,71 t/m 80 personen € 33,81 t/m 85 personen € 31,86 t/m 90 personen € 30,-

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Reis per luxe touringcar, koffie met vlaai en een
drie gangen diner

Bijzonderheden :
Heeft u een andere stad/bestemming(en) op het oog,
laat het weten, wij bereken voor u de kosten, met of
zonder verzorging.
Rolstoelwagen = toeslag van 75,- euro.

WINKELEN
Vandaag rijden we naar Roermond of Maasmechelen, u mag kiezen. In Roermond hebben we het
Designer Outlet en in Maasmechelen het Maasmechelen Village. Voor beide shopbestemming geldt : we
rijden vanuit uw woonplaats naar Soerendonk. Bij Restaurant Antoine gaan we eerst genieten van een
lekker stuk Limburgse vlaai en een kop koffie of thee. Vervolgens is het niet lang meer rijden naar ons
doel van vandaag.

Roermond Designer Outlet.
Designer Outlet Roermond voor een dagje winkelen. Het is een waar paradijs wanneer je van een dagje
shoppen houdt. Denk onder andere aan merken als Prada, Gucci, Burberry, Puma, Nike, Adidas, Guess
en Desigual. Het Outlet Center ligt op slechts 3 minuten lopen vanaf het centrum van Roermond. Geniet
tussendoor het winkelen van een heerlijke kop koffie of een hapje eten bij een van de vele cafés of
restaurants die er te vinden zijn.

Maasmechelen Village.
Maasmechelen Village outlet shopping ligt net over de grens in België. Prestigieuze Belgische en
internationale merken zoals Scapa, Furla, Escada, Versace, Calvin Klein Underwear, Villeroy & Boch,
The Soc13ty Shop, McGregor en vele andere, bieden vorige collecties aan, 30 tot 60% voordeliger, het
hele jaar door. Met meer dan 100 boetieks gelegen in een charmante, autovrije omgeving vormt
Maasmechelen Village de ideale plek voor een dagje shoppen zonder stress. Hier vind je alles wat je
zoekt: van damesmode tot kinderkleding, juwelen en lingerie. En natuurlijk ook diverse restaurants en
lunchrooms. Wil je na het shoppen genieten van Belgische specialiteiten, de typische Italiaanse keuken of
gewoon een kop koffie? Er is volop keuze!
Na een dag shoppen krijgen we honger! Daarom rijden we aan het eind van de middag naar Thorn. Het
mooie witte stadje wordt onze laatste bestemming van deze dag. Hier gaan we dineren en rijden daarna
voldaan terug naar huis.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 44,50
36 t/m 40 personen € 40,50
41 t/m 45 personen € 38,00
46 t/m 55 personen € 36,00
56 t/m 60 personen € 35,00

Bij deze prijzen is inbegrepen :

Bijzonderheden :

Touringcarvervoer, koffie met vlaai en het diner.

Lifttouringcar = eenmalige toeslag van 75 euro.

Batavia Stad
Vanuit uw woonplaats rijden we via de snelweg richting het restaurant waar de koffie met gebak
voor ons klaar staat. Dit is in de omgeving van Utrecht. Koffie op, dan weer snel terug in de bus
om zo weinig (shopping)tijd te verliezen. We rijden verder naar Batavia Stad Outlet in Lelystad.
Batavia Stad is de eerste fashion Outlet in Nederland, gelegen aan het Markermeer in Lelystad.
Deze outlet is genoemd naar het schip de Batavia uit 1628, waarvan een replica nabij is
afgemeerd, bij de Bataviawerf.
Het winkelcentrum is een imitatie van een vestingstad, compleet met een zware stadsmuur, drie
stadspoorten, autovrije klinkerstraten en een reeks individuele houten winkelgebouwtjes, deels
geïnspireerd op Marken en deels op de West-Indische koloniën en is een shopping walhalla voor
echte fashion lovers. Hier bieden 150 winkels van nationale en internationale modemerken
collecties met kortingen aan. Er wordt dames-, heren- en kindermode, schoenen, lingerie,
parfums en sport- en buitenkleding verkocht van ruim tweehonderdvijftig internationale merken.
Verder worden er keukenmachines, allerhande potten en pannen, keukenaccessoires en serviesgoed
verkocht. Er zijn meerdere horecagelegenheden, waaronder McDonald's, Starbucks, La Place, The
Chocolate Company en Subway. Aan het einde van de middag rijden we terug. We stoppen weer
in de buurt van Utrecht voor het afscheidsdiner.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 52,50
36 t/m 40 personen € 47,50
41 t/m 45 personen € 44,50
46 t/m 55 personen € 42,00
56 t/m 60 personen € 40,50

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Touringcarvervoer, koffie met gebak en het
drie gangen diner

Bijzonderheden :
Rolstoeltouringcar is + 75,- euro.
Bezoek het schip de Batavia !

PARIJS !
Deze dag begint vroeg. De bus komt tegen vijf uur in de ochtend bij u voorrijden, instappen en om
05.00 uur rijdt de bus naar het zuiden. Via o.a. Antwerpen en Gent rijden we door België. Bij Lille
rijden we Frankrijk binnen. Onderweg maken we een stop van 45 minuten. Na totaal 6 uur
(rond 11.00 uur) verwachten we aan te komen
in de hoofdstad van Frankrijk. We rijden naar
Porte Maillot, gelegen aan het westelijke deel
van de Peripherique. Hier ligt het metrostation
van Porte Maillot/Gare de Neuilly.

Stap in de metro en start uw dag Parijs !
U hoeft de metro overigens niet per se te nemen, want
lopend komt u ook een heel eind. Vanaf Porte Maillot
loopt u binnen 20 minuten (1,4 km) naar de Arc de
Triomphe, de Eiffeltoren ligt op 3 kilometer, de
Champs-Elysees op anderhalve kilometer.
Wij verwachten u om 20.00 uur weer terug bij de bus, dus u heeft van ca. 11.00 uur tot 20.00
uur de tijd om Parijs te bezoeken. Tussen 20.15 en 20.30 uur rijden we terug naar Nederland,
waar we 6 uur later weer zullen aankomen.

Prijzen per persoon :

Bij deze prijzen is inbegrepen :

30 t/m 35 personen € 75,36 t/m 40 personen € 65,41 t/m 45 personen € 60,46 t/m 55 personen € 55,56 t/m 60 personen € 50,-

Reis per luxe touringcar en een lunch pakket

Bijzonderheden :
Lunchpakket = broodje kaas, broodje ham,
krentenbol, slaatje, appel, mars, flesje water

LONDEN
Londen, weer een pracht stad om naar toe te gaan. We beginnen in de vroege ochtend, om een uur of drie.
We rijden via België naar de Franse kust. Daar gaan we op de trein, door
de tunnel naar “de overkant”. Met de Eurotunnel is het in zo’n 35 minuten
“gepiept”. Vervolgens is nog een 2 uurtjes rijden voor we in de wereldstad
Londen arriveren.

We stoppen bij een centraal gelegen metrostation. Een station dat goed
en vlot te bereiken is voor de bus en een station waar vanuit U snel per metro
in het centrum van Londen bent. En dan ben je in wereldstad Londen. Zodra je in Londen bent waan je je in
een totaal andere wereld. Er is geen andere hoofdstad die je het gevoel geeft totaal ergens anders terecht
gekomen te zijn. Dat dankt Londen natuurlijk aan een aantal iconen die je bijna overal in de stad tegenkomt:
de rode dubbeldekkers, de zwarte taxi’s en de telefooncellen. Het feit dat men hier links rijdt zorgt er ook al
voor dat Londen anders is dan je thuis gewend bent.
Als je in het centrum van Londen loopt dan zie je dat het vooral een bruisende stad is. Overal heerst een
gezellige drukte. Als toerist heb je soms het gevoel in een film terecht gekomen te zijn. Wie goed kijkt die zal in
Londen ook heel wat plekjes tegenkomen die gebruikt zijn in films en televisieseries. Erg bekend zijn natuurlijk
de romantische komedies ‘Notting Hill’ en ‘Bridget Jones’s Diary’. Londen is ook gebruikt als filmset voor
thrillers, oorlogsfilms en actiefilms zoals natuurlijk die van de bekende Britse spion James Bond. Niet voor niets
dat Londen ook al bij een eerste bezoek toch zo herkenbaar aandoet.
We verwachten rond 11.00 uur aan te komen in Londen (het is dan daar 10.00 uur in de ochtend). Na 9
uren (rond 19.00 uur Engelse tijd) gaan we weer terug naar Dover. Via de Eurotunnel naar Calais en
vervolgens weer een uurtje of 4 terug naar uw opstapplaats. U bent dan vroeg in de ochtend thuis.

Prijzen per persoon :

Bij deze prijzen is inbegrepen :

30 t/m 35 personen € 115,36 t/m 40 personen € 100,41 t/m 45 personen € 90,46 t/m 55 personen € 80,56 t/m 60 personen € 75,-

Reis per luxe touringcar en een lunch pakket

Bijzonderheden :
Lunchpakket = broodje kaas, broodje ham,
krentenbol, slaatje, appel, mars, flesje water

Movie

Park
Jong en oud hebben samen plezier tijdens het uitstapje naar Movie Park Germany: met onze
attracties beleeft iedereen een Hollywood-achtige "dag zoals in een film". Spectaculaire shows en
snelle achtbaanritten wachten op hoge hoogtes. In Movie Park Germany krijgen actiefans waar
voor hun geld, net als filmfans.
Rond 08.00 uur vertrekken we en doen onderweg een gezellig adresje aan voor koffie met vlaai.
Na dit heerlijks vertrekt de bus naar Movie Park Germany, hier aangekomen heeft u de hele dag
de tijd om de attracties te bezoeken. Een greep uit de vele soorten attracties: Area 51, Crazy
Surfer, Avatar Air Glider, Crazy Cops New York, the High Fall, the Bandit, StarTrek Operation
Enterprise, Jet Ski stunt enz. enz. te veel om op te noemen.
Maar u kunt ook genieten van de vele restaurantjes en winkeltjes.
Om 17.00 uur vertrekt de bus naar het dineradres waar u heerlijk kunt genieten van een drie
gangen diner. Na deze fijne onderbreking zal de bus u terugbrengen naar uw opstapplaats ± 21.00
uur
r

Prijzen per persoon :

Inbegrepen :

30 t/m 35 personen € 80,36 t/m 40 personen € 76,41 t/m 45 personen € 73,46 t/m 55 personen € 70,56 t/m 60 personen € 68,-

Touringcarvervoer
Koffie met vlaai
Drie gangen diner

Kerstmarkt
Dickens Festijn Deventer

De 19e eeuwse Engelse stad van Charles Dickens herleeft in volle glorie in het centrum van Deventer. In
het historische Bergkwartier komen op zaterdag 19 en zondag 20 december ruim 950 personages uit
de beroemde boeken van deze Engelse schrijver tot leven: van Scrooge tot Oliver Twist, van Mr. Pickwick
tot Christmas Carol Singers, van weeskinderen tot kantoorklerken en deftige lieden. Het Dickens Festijn
is beide dagen van 11.00 tot 17.00 uur en wordt jaarlijks bezocht door ruim 125.000 bezoekers. De
toegang is gratis. Wel dient er rekening te worden gehouden met een wachttijd bij de ingang.
De kerstmarkt in de Grote of Lebuinuskerk vindt plaats van 17 t/m 20 december. Op de Brink is op
19 december de wekelijkse warenmarkt en op 20 december is er een markt in kerstsfeer.
Op 20 december is het tevens Kerstkoopzondag in de binnenstad. Daarnaast vinden er onder de titel
‘Deventer Kerststad’ gratis toegankelijke concerten plaats in kerken in het centrum met deelname van
koren en muziekverenigingen uit Deventer en omgeving.
Om 08.30 uur vertrekt de touringcar vanuit uw opstapplaats en gaan we richting het Dickens Festijn in
Deventer. Onderweg stoppen we even voor een lekker bakje koffie met
appeltaart, hierna zetten we verder koers naar Deventer. In Deventer
aangekomen bent u de gehele dag vrij om door Deventer te lopen en te
genieten van al wat Deventer u biedt.
Rond 16.30 uur vertrekt de touringcar weer richting Brabant waar u
nog gaat genieten van een heerlijk 3 gangen diner. Na het diner zal de
touringcar u weer terug brengen naar uw dorp/stad.

Prijzen per persoon :

Bij deze prijzen is inbegrepen
grepen :

30 t/m 35 personen € 52,36 t/m 40 personen € 48,41 t/m 45 personen € 45,46 t/m 55 personen € 43,56 t/m 60 personen € 41,-

Reis per luxe touringcar, koffie met appeltaart,
gratis entree Dickens Festijn, 3 gangen diner

Kerstmarkt
Dordrecht

Met bijna driehonderd kramen en pagodes is de Kerstmarkt Dordrecht de grootste kerstmarkt
van Nederland. Natuurlijk is er ook aan entertainment gedacht gedurende de drie dagen van het
evenement: denk aan verschillende podia, straattheater en de welbekende Christmas sing-a-long
op het Stadhuisplein. Verspreid over de binnenstad zijn sfeervolle pleinen met muziekpodia en
‘muzikale hotspots’ waar natuurlijk alle welbekende kerstliedjes te horen zijn!
Ieder jaar wordt er weer een gevarieerd programma aan activiteiten samengesteld. Het
kersttheater wordt vergezeld door de dieren van de levende kerststal in de tuin van de Grote
Kerk. Het muzikale winterterras op het Stadhuisplein is de ideale plek om na een rondje over de
Kerstmarkt te genieten van een warme chocolademelk of glühwein.
Om 08.30 uur vertrekt de touringcar naar Dordrecht, onderweg stoppen we even voor een lekker
bakje koffie/thee met appeltaart. Rond de klok van 11.00 uur zullen we arriveren in Dordrecht.
In Dordrecht kunt u de hele dag indelen zoals u zelf graag heeft. U kunt over de Kerstmarkt lopen
maar u kunt natuurlijk naar een museum of kerk.
± 16.30 uur vertrekken we richting het dineradres waar u tijdens een driegangen diner heerlijk
kunt nagenieten van deze dag. We zorgen ervoor dat u rond 20.30 uur thuis bent.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 48,36 t/m 40 personen € 45,41 t/m 45 personen € 4246 t/m 55 personen € 40,56 t/m 60 personen € 38,-

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Touringcarvervoer, 2x koffie/thee met appeltaart, gratis entrée kerstmarkt, drie gangen diner

Bijzonderheden :
Indien u gebruik wenst te maken van een lifttouringcar geldt een eenmalige toeslag van 75,- euro.

Kerstmarkt
Valkenburg

Het gerucht gaat dat de Kerstman eigenlijk uit Valkenburg aan de Geul komt… Want naarmate de
dagen korter worden, verandert Valkenburg weer in een sfeervol kerststadje in het toch al zo
sprookjesachtige Heuvelland. Van 13 november 2020 t/m 3 januari 2021 wordt het Zuid-Limburgse
geulstadje Valkenburg omgetoverd tot Kerststad Valkenburg. Menigmaal stond Valkenburg in de CNN
Top 10 World Christmas Destinations en mag zich in 2018 European City of Christmas noemen.
Valkenburg is gehuld in betoverend mooie sferen met overal warme kerstlichtjes en fraai versierde
kerstbomen. Je ziet, ruikt, hoort en proeft hier in alles kerst en er is van alles te beleven.
Ondergronds in de Gemeentegrot en de Fluweelengrot, kun je de unieke kerstmarkt bezoeken. Of
ontdek Mergelrijk, waar informatieve verhalen over mergel en grotten worden getoond in een intieme
kerstsfeer, met prachtige mergelbeelden, kunstwerken, films en interactieve tablets. In Winter
Wonderland beleef je de Sprookjesachtige zandsculpturen in de Wilhelminagrot waar kunstenaars van
over de hele wereld hun zandsculpturen hebben gebouwd. Zorg er wel voor dat je op tijd weer boven de
grond bent voor de sprookjesachtige Christmas Parade van verlichte praalwagens en dansers in
prachtige kostuums. Geen wonder dat Valkenburg dé kerststad van Nederland is!
Rond de klok van 08.45 uur vertrekken we naar Valkenburg. Onderweg hebben we even een koffiestop
met heerlijke Limburgse vlaai. Na dit heerlijks verorberd te hebben stappen we weer in de bus en gaan
we door. In Valkenburg aangekomen krijgt u tickets om de Gemeentegrot en de Fluweelengrot te
bezoeken. De hele middag heeft u tijd om te genieten van Valkenburg en kunt u zelf bepalen hoe laat u
naar de grotten wilt. Om 17.00 uur vertrekt de bus naar Someren, waar een heerlijk 3 gangen diner
voor u klaar staat. Onder het eten kunt u nog nagenieten van deze mooie dag. We zorgen ervoor dat u
om 20.30 – 20.45 uur weer thuis bent.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 65,36 t/m 40 personen € 62,41 t/m 45 personen € 6046 t/m 55 personen € 58,56 t/m 60 personen € 56,-

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Touringcarvervoer, 2x koffie/thee met Limburgse vlaai, entreetickets
Gemeentegrot en Fluweelengrot en het drie gangen diner

Bijzonderheden :
Indien u gebruik wenst te maken van een lifttouringcar geldt een eenmalige toeslag van 75,--

Kerstmarkt
Maastricht

De kerstmarkt van Maastricht wordt ook dit jaar weer gehouden!
Wat een heerlijke stad is Maastricht toch. Niet alleen om te shoppen,
te dineren of een prachtige wandeling te maken, maar ook om de
sfeer van de kerstmarkt te ervaren. Dit jaar zal er nog meer sfeer
en beleving zijn in Magisch Maastricht.
Er zal een compleet overdekte schaatsbaan zijn, een reuzenrad, en heel veel traditionele activiteiten. De
kerstmarkt zal een nostalgische uitstraling krijgen omdat alle kerstchalets dit jaar worden voorzien van
mooie rode daken met schitterende guirlandes. In de winkelstraten kun je heerlijke shoppen. De straten
en etalages zijn in de weken voorafgaand aan kerst prachtig versierd. Het is dan ook erg sfeervol om
gewoon lekker rond te wandelen in deze mooie historische stad. In het autovrije gebied kom je veel
pleintjes tegen. Vaak staan hier ook stalletjes of kleine kerstmarkten met kerstartikelen en lekkernijen.
Direct na de Sint Servaasbrug (richting het station) ligt de buurt die 'Wijck' heet. Hier vind je veel
sfeervolle winkeltjes. Geen echte kerstmarkt, maar wel veel mooie sfeerverlichting en prachtig versierde
etalages. Erg leuk om kerstinkopen te doen. En een echte aanrader voor iedereen die niet zo van
winkelstraten met alle bekende merken houdt.
Rond de klok van 08.45 uur vertrekken we naar Maastricht. Onderweg hebben we even een koffiestop
met heerlijke Limburgse vlaai. Na dit heerlijks stappen we weer in de bus en gaan we door. Aangekomen
heeft u de hele dag de tijd om te genieten van al het moois en lekkers wat Maastricht te bieden heeft.
Om 17.00 uur vertrekt de bus naar Someren, hier staat tegen de tijd dat de bus er is een heerlijk 3
gangen diner voor u klaar. Onder het eten kunt u nog nagenieten van deze mooie dag. We zorgen ervoor
dat u om 20.30 – 20.45 uur weer thuis bent.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 51,36 t/m 40 personen € 48,41 t/m 45 personen € 4646 t/m 55 personen € 44,56 t/m 60 personen € 42,-

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Touringcarvervoer, 2x koffie/thee met Limburgse vlaai,
l i d
drie
i gangen diner
di

Bijzonderheden :
Een lifttouringcar : eenmalige toeslag van 75,- euro.

Kerstmarkt

Düsseldorf
Oberhausen
Essen

Het zijn al jaren de drie meest gekozen steden voor kerstdagtochten. Voor alle drie de bestemmingen geldt : We rijden
rond 09.00 uur aan vanuit uw woonplaats. In het grens-gebied Nederland / Duitsland gaan we aan de koffie met
Limburgse vlaai. Vervolgens rijden we verder naar uw gekozen bestemming. Rond een uur of vijf rijden we terug en
stoppen op deze terugweg voor een fijn drie gangen diner.
In Düsseldorf waant u zich gedurende de feestdagen in een winters sprookje. De stad ziet er betoverend uit. Op
verschillende locaties in de stad vindt u kerstmarkten; Marktplatz, Flingerstrasse, de centraal gelegen Heinrich Heine
Platz, de traditionele kerstmarkt Schadowplatz, Stadtbruckchen (ook wel Sternchenmarkt genoemd), Gustav
Grundgens Platz en Königsallee met zijn prachtig verlichte kastanjebomen. Tijdens de kerstmarkt Düsseldorf kunt u op
meerdere pleinen nostalgische hutten en kraampjes bewonderen, waar veel artistiek handwerk wordt aangeboden.
Oberhausen staat bekend om zijn kerstmarkten. De mooie kerstmarkt bij winkelcentrum CentrO Oberhausen en in de
Altstadt: 'Oberhausener Weihnachtswald' waar de oude markt wordt omgebouwd tot een geweldige traditionele
kerstmarkt. Beide kerstmarkten zijn een sprookje van feestelijke kleuren, fonkelend kristal en talloze lichtjes. Centro
kerstmarkt is met zijn 150 houten hutten een van de grootste kerstmarkten in het Ruhrgebied. Hier treft u Europa's
grootste winkel- en vrijetijds centrum, waar het doen van kerstinkopen in december 2019 een hele belevenis is!
M et meer dan 250 moo i verlicht e kraampjes b iedt Essen een eno rm gezellige kerst markt . De
kerst markt Essen loo pt vanaf de Willy -Brandt -P lat z, langs de Rat henaust raße, o p de Kennedyplat z
tot aan de Flachsmarkt waar je kunt genieten van de verschillende internationale h andelswaren.
Tijdens de kerstmarkt Essen is het centrum met haar vele winkels ook zeker een bezoek waard!
O o k de alom b ekende P rimark is hier uiteraard te vinden.

Prijzen per persoon :

Bij deze prijzen is inbegrepen :

30 t/m 35 personen € 51,00
36 t/m 40 personen € 46,50
41 t/m 45 personen € 43,50
46 t/m 55 personen € 41,00
56 t/m 60 personen € 39,50

Vervoer per touringcar
Koffie met Limburgse vlaai
Drie gangen diner
lifttouringcar = eenmalige toeslag van 75,- euro.

Kerstmarkt

Aken

Ieder jaar weer trekt de kerstmarkt in Aken
vele bezoekers. Niet zo gek, want de sfeer is
hier ongeëvenaard en de Duitse Kerstmarkt
staat ook wel bekend om haar familiaire karakter.
Voor kinderen is er genoeg te doen en te beleven,
zodat de ouders op hun gemak de mooiste decoraties
en cadeaus voor Kerstmis kunnen uitzoeken. Tijdens
de dagtocht kerstmarkt Aken kun je de sfeer van
Kerstmis ècht beleven. De stad is prachtig versierd
en bij de houten kraampjes wordt alles verkocht dat
ook maar iets met Kerstmis te maken heeft.
We vertrekken rond een uur of negen en zijn ook weer
thuis rond een uur of negen. Op de heenrit een stop
voor een lekker bakje koffie met Limburgse vlaai.
Op de terugreis slaan we het drie gangen diner
natuurlijk niet over.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 48,36 t/m 40 personen € 43,41 t/m 45 personen € 4046 t/m 55 personen € 38,56 t/m 60 personen € 37,-

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Touringcarvervoer, koffie/thee met Limburgse vlaai, drie gangen diner

Bijzonderheden :
Een lifttouringcar : eenmalige toeslag van 75,- euro.

Kerstmarkt
Brussel

De kerstmarkt in Brussel; een grandioze ervaring! Wie Brussel nog niet kent, moet hett zeker niet nalaten om
dit najaar de stad met een bezoekje te vereren. Het is een prachtig oude stad. Brede lanen met mooie oude
bomen begeleiden de nieuwsgierige bezoeker naar het historische centrum. De statige gebouwen op de vele
pleinen maken van Brussel een stad met veel grandeur. Maar dat is niet het enige dat Brussel zo bijzonder
maakt. Jaarlijks vindt in de Belgische hoofdstad de grootste kerstmarkt van het land plaats. Meer dan 240
kraampjes kleuren de oude straten en gezellige pleinen van het historische centrum in sfeervolle rode en groene
tinten. Naast leuke decoraties voor in de kerstboom, voor op tafel tijdens het kerstdiner of om de tuin sfeervol
mee aan te kleden, treft u op de kerstmarkt in Brussel ook kraampjes vol met heerlijke hapjes. En uiteraard
kunt u ook terecht voor een warm glaasje glühwein. Voor wie nog ideetjes op wil doen voor het kerstdiner is de
kerstmarkt in Brussel een absolute aanrader.
Prachtige kerstverlichting en Schaatsen !
Maar niet alleen de kraampjes van de kerstmarkt zijn in Brussel de moeite waard om te bezoeken. Op de
Grote Markt staat een imposante en prachtig verlichte kerstboom. Ook de statige panden op de pleinen in de
binnenstad worden in december schitterend verlicht. Overal waar je kijkt zie je lichtjes. De bezoekers die niet
zoveel heeft met het slenteren over de kerstmarkt kan zich prima amuseren met een wandeling door de
prachtig verlichte stad. Op het Muntplein is een ware ijsbaan neergezet. Leuk voor de kinderen terwijl u van
een heerlijk glaasje glühwein geniet. De kerstmarkt in Brussel biedt het allemaal. Volop vertier voor het hele
gezin. Schaatsen kunt u zelf meebrengen of ter plekke huren.
Reuzenrad versierd met 18.000 lichtjes
Van ver kunt u de kerstmarkt in Brussel al zien liggen. Over de brede lanen vol met kerstverlichting wordt u
naar de kerstmarkt geleid. Maar de echte eyecatcher is toch wel het reuzenrad. Vanuit de hoogte kijkt u neer
op het mooie Brussel en de gezellige kerstmarkt. Het reuzenrad zelf is ook niet onaardig om naar te kijken;
door de 18.000 lampjes wordt het schitterend verlicht. Rond de klok van 08.30 uur vertrekt de bus vanuit
uw omgeving, onderweg is er even tijd om de benen te strekken onder het genot van koffie met gebak. Hierna
gaan we door naar de Kerstmarkt.
In Brussel aangekomen heeft u tot 17.00 uur de tijd voor u zelf. Dan stappen we op de bus naar een heerlijk
drie gangen diner als afsluiting. De bus zal zo ongeveer om 21.00 uur weer op uw adres aankomen.

Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 51,36 t/m 40 personen € 48,41 t/m 45 personen € 4646 t/m 55 personen € 44,56 t/m 60 personen € 42,-

Bij deze prijzen is inbegrepen :
Touringcarvervoer
2x koffie/thee met gebak
D gangen diner
Drie

VERRASSINGS-

TOCHT

Laat u zich eens gewoon verrassen.
Stap de bus in en onderga deze dag als een complete verrassing.
De chauffeur is op de hoogte van het programma en zal u de gehele dag
begeleiden.
Ondanks de verrassing zijn er toch een paar zekerheden voor U :
1. De koffie met gebak of vlaai zijn er zeker bij.
2. Een ochtend programma/excursie/gidsenwandeling is inbegrepen.
3. Voor de middag is er een koffietafel/lunch voor u gereserveerd.
4. Een vrije middag in een leuke/mooie stad.
5. En natuurlijk het drie gangen diner zijn we niet vergeten !
Tijdsduur is ongeveer van 08.30 uur tot 21.00 uur.
Prijzen per persoon :
30 t/m 35 personen € 78,36 t/m 40 personen € 73,41 t/m 45 personen € 7046 t/m 55 personen € 68,56 t/m 60 personen € 66,Bij deze prijzen is inbegrepen :
Touringcarvervoer, koffie met gebak/vlaai,
excursie, koffietafel/lunch en drie gangen diner.
De foto’s zijn geen tips voor uw bestemming.

