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Alle genoemde prijzen zijn per persoon, inclusief touringcarvervoer, 
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dan dertig personen of overige postcodes, prijs op aanvraag. 
Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

Beste lezer(es),

Met veel plezier presenteren wij u onze brochure voor het komende lente/

zomer seizoen 2013.

Met zorg hebben wij wederom een aantal tochten voor u samengesteld 

waarvan wij zeker weten dat deze bij u in de smaak zullen vallen.

Natuurlijk bieden wij ook andere tochten aan. Deze kunt u terugvinden op 

onze website www.contikiholland.nl. Het kan natuurlijk ook zijn dat u een 

leuke tocht heeft gezien maar toch iets wilt wijzigen. Dit passen wij gewoon voor 

u aan. Heeft u zelf een idee en staat deze tocht niet in deze brochure of op onze 

website, dan kunnen wij daar een passende offerte voor maken. Heeft u uw trip 

zelf al geregeld en is er alleen vervoer nodig dan rijden wij graag voor u!

Wilt u reserveren of heeft u vragen dan verwijzen wij u graag naar onderstaand 

telefoonnummer en e-mailadres.

Met actieve groet,

contiki holland

Telefoon: 0187-497610

e-mail: info@contikiholland.nl

VERZEKERINGEN
U kunt via ons bij boeking een annuleringsverzekering regelen. Deze is er al vanaf € 1,65 per persoon.
Bij reizen boven de € 50,00 per persoon of buiten de Benelux gelden andere tarieven. 
Vraag hiernaar bij uw boeking als u belangstelling hiervoor heeft.

KEURMERK BUSBEDRIJF 
Contiki Holland is erkend als Keurmerk Touringcarbedrijf. Dit Keurmerk biedt extra garanties aan haar passagiers. Deze 
garanties liggen op het gebied van de veiligheid en het afgesproken comfort van de touringcars, de vakbekwaamheid en 
de dienstbaarheid van de chauffeurs, de strikte naleving van de rij- en rusttijdenwetgeving en de naleving van de sociale 
voorschriften van de branche. Voor meer info hierover kijk op : www.sktb.nl
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     voor een 
onvergetelijke uitstap!



2 dagen Texel

> prijzen
Laagseizoenprijs per persoon inclusief 

overtocht, 1 x overnachting op basis  

van halfpension (4-persoonschalet, logies/

ontbijt en 1 x 3-gangendiner), rondrit met 

gids, toeristenbelasting en afscheidsdiner 

bij deelname van minimaal:

50 personen - € 95,00 

45 personen - € 99,00 

40 personen - € 103,00

35 personen - € 108,00 

30 personen - € 115,00
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vanaf 

€ 95,00 p.p.

Dag 1 - 08.00 uur: vertrek naar het prachtige 
Waddeneiland Texel. Onderweg krijgt u een uitgebreid 
ontbijt in de bus. Dit ontbijt bestaat uit een bekertje 
vruchtenyoghurt, 1 wit broodje kipfilet, 1 bruin broodje 
kaas, 1 krentenbol, reepje chocolade, mini wafel, 
huzarenslaatje en vruchtensap verpakt in een koeltasje.
11.00 uur: overtocht Den Helder-Texel (duur 20 minuten).
12.00 uur: aankomst op vakantiepark de Krim. 
Een prachtig park voorzien van uitgebreide faciliteiten 
zoals zwembad, midgetgolfbaan, restaurant, jutterscafé, 
souvenirwinkel en gratis draadloos internet. U overnacht 
in luxe chalets geschikt voor maximaal 4 personen. 
Ongestoord genieten midden in de duinen of aan de 
rand van een mooie waterpartij? Het kan allemaal op 
vakantiepark de Krim.
14.00 uur: rondrit met gids. Tijdens de rondrit vertelt 
de gids uitgebreid over Texel, haar historie en haar 
bewoners. 
18.30 uur: aanvang diner in één van de restaurants op 
het park.

Dag 2 - Na het ontbijtbuffet adviseren wij u een fiets 
te huren en zelf Texel te gaan ontdekken. Om een idee 
te krijgen wat u zoal kunt doen hebben wij een aantal 
mogelijkheden op een rijtje gezet.
- Ecomare, natuurmuseum en het bezoekerscentrum van 

Nationaal Park Duinen van Texel nabij De Koog € 10,65
- Kaap skil, museum van jutters en zeelui € 6,50
- De Texelse Oudheidkamer is een klein museum in het 

centrum van Den Burg € 3,25
 Combikaart voor de drie bovengenoemde musea € 15,-
- Schipbreuk-en juttersmuseum Flora (De Koog) € 4,50
- ’t Walvisvaarderhuisje een prachtig bewaard gebleven 

huisje waarin lange tijd walvisvaarders woonden € 2,-
- Boerengolf 1,5 uur incl. koffie/wat lekkers € 8,50 
- Fietshuur per dag circa € 10,00 afhankelijk van het type

15.30 uur: aanvang terugreis.
17.30 uur: 3–gangendiner in Haarlemmerliede bij 
restaurant De Zoete Inval.
21.00 uur: aankomst in uw opstapplaats.

Toeslag tussenseizoen € 20,00 p.p.p.n. Overige prijzen op aanvraag. 
Laagseizoen: januari, februari, maart, november, december. Tus-
senseizoen: voorjaarsvakantie, april, mei, juni, september, oktober, 
kerstvakantie. N.B. Tijden zijn naar wens aan te passen.



> prijzen
Prijs per persoon inclusief 2 x koffie,  

1 x gebak, 1 x logies (op basis van 

een 2-pers.kamer) inclusief ontbijt en 

dinerbuffet, 4-sluizentocht inclusief 

2 x koffie, vlaai en koffietafel en 

3-gangendiner bij deelname van minimaal:

50 personen - € 155,00

45 personen - € 158,00

40 personen - € 162,00

35 personen - € 166,50

30 personen - € 172,50

Toeslag 1-persoonskamer € 24,00

Dag 1 - 09.00 uur: vertrek naar Valkenburg.
10.15 uur: onderweg stoppen we voor koffie met 
gebak.
12.00 uur: aankomst bij hotel Schaepkens van St.Fijt, 
een 3* familie hotel gelegen op loopafstand van 
het centrum. Een goede keuken, gastvrijheid en 
entertainment staan hier hoog in het vaandel. De rest 
van de dag heeft u de tijd om Valkenburg aan de Geul 
te ontdekken. Maak kennis met de Bourgondische 
levenswijze van de mensen in Zuid-Limburg en proef 
de sfeer van deze bijzondere mergelstad gelegen 
in het zuidelijke puntje van Nederland. Naast de 
vele winkeltjes, café’s en restaurants vindt u ook 
de Gemeentegrot, de Fluweelengrot, Valkenburgs 
Grottenaquarium, de Ruïne en de Steenkolenmijn.
19.00 uur: aanvang buffet in hotel Schaepkens van 
St.Fijt met levende muziek.

Dag 2 - 08.30 uur: ontbijt.
10.00 uur: vertrek naar Maastricht van waaruit  u 

een boottocht gaat maken. Aan boord krijgt u 2 x 
koffie, 1 x vlaai en een koffietafel. U vaart de Maas 
stroomopwaarts om via de sluis van Bosscherveld op de 
Zuid-Willemsvaart te komen. U volgt dit oude kanaal 
uit 1825 (het lijkt wel een wandelpad in het bos) om 
na een korte stop aan de Nederlands/Belgische grens 
bij de sluis van Neerharen 9 meter omhoog geschut te 
worden. Ditzelfde gebeurt nog een keer in de sluis van 
Lanaken. Dan komt u op het grote Albertkanaal waar 
u goed kunt zien hoe vroeger de kanaalgravers zich 
een weg hebben gebaand door heuvels en mergel. Aan 
beide zijden van het schip rijzen de wanden soms 60 
meter hoog op uit het water. In de sluis van Ternaaien 
wordt u 15 meter omlaag geschut. Via de Maas en 
langs de hellingen van de St.Pietersberg  stevent u 
weer af op Maastricht.
15.15 uur: einde 4-sluizentocht.
15.30 uur: aanvang terugreis.
17.30 uur: 3-gangendiner onderweg.
21.00 uur: aankomst in uw opstapplaats.
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2 dagen Valkenburg en Maastricht

vanaf 

€ 155,00 p.p.



Wie, wat, waar...Groningen (2 dagen)

> prijzen
Prijs per persoon inclusief 2 x koffie/  

1 x gebak, 3-gangendiner, 1 overnachting 

(op basis van een 2-persoonskamer)  

inclusief ontbijtbuffet, stadswandeling  

en 3-gangenafscheidsdiner bij deelname 

van minimaal:

50 personen - € 145,00

45 personen - € 148,00

40 personen - € 152,00

35 personen - € 156,50

30 personen - € 162,50

Toeslag 1-persoonskamer € 45,00

Dag 1
08.00 uur: vertrek naar de stad Groningen.
10.00 uur: onderweg een korte pauze voor koffie 
met gebak.
12.30 uur: aankomst in het 4* NH hotel gelegen 
vlakbij het bruisende centrum van Groningen. 
Na het inchecken heeft u de hele middag ter vrije 
besteding. Deze stad kent een lange geschiedenis, 
herkenbaar aan de historische pakhuizen, hofjes 
en gebouwen. Het is ook een stad met lef wat u 
kunt zien aan de meest vernieuwende architectuur 
binnen haar stadsgrenzen. Ooit verkozen tot Beste 
Binnenstad van Nederland en dat is niet voor niets. 
Leuke originele straatjes, de Martinitoren, het 
Groningermuseum, de Grote Markt en gezellige 
restaurants en kroegen. Kortom een bezoek meer 
dan de moeite waard!

19.00 uur: 3-gangendiner bij mediterraans 
tentenrestaurant Ben’z in hartje Groningen.

Hier eten is een feest. Een feest van gastvrijheid, 
gezelligheid, vriendschap en lekker eten.
Uw voorgerecht bestaat uit humus, tahina, pitabrood 
en olijven. Vervolgens een hoofdgerecht van 3 
soorten gegrild vlees geserveerd met groentesalades, 
frites en rijst. Als nagerecht ijs, koffie of thee.

Dag 2 
09.30 uur: na het ontbijtbuffet wordt u opgehaald 
door de gids voor een stadswandeling.
11.30 uur: vrije pauze om nog meer van Groningen  
te zien.
15.00 uur: aanvang terugreis.
17.00 uur: onderweg een 3-gangenafscheidsdiner in 
het prachtig op de Hoge Veluwe gelegen restaurant 
De Ruggestee in Hoenderloo, bestaande uit 
groentesoep, varkenshaas medaillons met honingsaus 
en chocolademousse met slagroom. 
21.00 uur: aankomst in uw opstapplaats.
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vanaf 

€ 145,00 p.p.



> prijzen
Prijs per persoon inclusief overtocht, 

1x koffie en cake, lunch, gids, entree 

musea, drankje en informatieboekje met 

wandelkaart bij deelname van minimaal:

50 personen - € 41,50

45 personen - € 42,50

40 personen - € 44,00

35 personen - € 46,00

30 personen - € 47,00

09.30 uur: vertrek vanaf uw opstapplaats naar Nieuwen-
dijk gelegen in de Hoeksche Waard waar u overvaart naar 
het eiland Tiengemeten. 
11.15 uur: na aankomst op Tiengemeten wordt u ont-
vangen met koffie en ‘tientjecake’. Daarna maakt u een 
wandeling (met gids!) naar het uitkijkpunt. Dit bijzondere 
eiland midden in het Haringvliet bestaat uit wilde natuur, 
weelderige moerassen en nostalgische akkers. 
Tiengemeten was een landbouweiland maar is al bijna 
omgevormd tot een duizend hectare groot natuurgebied. 
Hoewel het eiland nog niet af is (natuur ‘maak’ je niet in 
een middag) heeft natuurmonumenten al wel een bezoe-
kerscentrum gebouwd en gezorgd voor een wandelroute.
12.15 uur: luxe broodjeslunch in het nieuwe Helène res-
taurant bestaande uit verschillende luxe belegde broodjes 
met bijvoorbeeld zalm, roomkaas, beenham, kaas, krab- 
salade, eiersalade, brie, krentenbollen, warme kaasbrood-
jes of kaassouflé, koffie, thee, melk en jus d’orange.
13.15 uur: bezoekt u op eigen gelegenheid het Rien 
Poortvlietmuseum en het Landbouwmuseum welke ook 
gevestigd zijn op het eiland Tiengemeten.  

Het Rien Poortvliet museum is sinds 2009 officieel 
geopend en gevestigd in de Margueritahoeve (1804).  
Het museum heeft ± 2200 van Rien’s werken in bruikleen 
van de familie Poortvliet, zowel olieverfschilderijen als 
tekeningen/aquarellen. Er is een steeds wisselende exposi-
tie van ±150 werken per keer. Het Landbouwmuseum ligt 
naast het Rien Poortvlietmuseum en herbergt een keur 
aan landbouwwerktuigen en gereedschap uit de periode 
van 1920 tot 1955. 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. Doelstelling van het 
museum is de ontwikkeling van het boerenbedrijf in die 
periode in beeld te brengen. Een fascinerende periode 
die vaak tot verrassende en slimme ontwikkelingen heeft 
geleid. 
14.45 uur: gelegenheid om een drankje te drinken.
15.15 uur: afvaart terug naar Nieuwendijk waar de bus 
klaarstaat om u via een mooie route door de Hoeksche 
Waard weer naar huis te brengen.
17.00 uur: aankomst in uw opstapplaats.

6

Varen naar Tiengemeten (di t/m zo)

vanaf 

€ 41,50 p.p.



09.00 uur: vertrek naar buurtschap de Lies gelegen 
tussen Etten-Leur en Breda.
10.00 uur: aankomst bij kersenkwekerij de Lieshof 
waar u wordt ontvangen met koffie en huisgemaakt 
kersengebak. Daarna zullen de enthousiaste 
eigenaren Anny en Christ u rondleiden door deze 
mooie kas. Zij zijn begonnen in 2002 met het planten 
van enkele kersenbomen. Inmiddels staat er een 
boomgaard met 2200 kersenbomen.
Al vroeg in het voorjaar kunt u genieten van de 
mooie bloesem. Vanaf mei tot half juli worden de 
kersen geoogst. De ontvangstruimte met ouderwetse 
spulletjes uit Grootmoeders tijd is in een eenvoudige 
boerenschuur waar het leuk is om even rond te kijken.

12.00 uur: vertrek naar Baarle-Nassau.
12.45 uur: Vlaamse koffietafel in restaurant Den 
Engel bestaande uit 4 broodsoorten, 6 vleeswaren 
en 8 zoetwaren uit de streek, chocoladebroodjes, 
Kempische koffiewafels, kandijkoek, scharreleitjes, 

huzarensalade, vers fruit, koffie, thee, jus d’orange of 
melk.

14.00 uur: vertrek naar Wijndomein van der 
Herstraten in Zundert. Door Jos en Betsie Hereijgers 
wordt bij Wijndomein van der Herstraten de eerste 
échte Zundertse wijn gemaakt. Om geïnteresseerden 
van al dat lekkers te laten genieten is er een proeverij 
ingericht met de sfeer van een Frans dorpsplein. De 
proeverij bestaat uit 3 soorten wijn, stokbrood, kaas 
en vlees.

17.00 uur: aanvang terugreis.
18.00 uur: 3-gangendiner in restaurant Veerhuis* in 
Dordrecht, prachtig gelegen aan het water!
21.00 uur: aankomst in uw opstapplaats.

* restaurant Veerhuis of een gelijkwaardig restaurant.
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Kersen en Wijn

> prijzen
Prijs per persoon inclusief entree, 

rondleiding, 1 x koffie met kersengebak, 

Vlaamse koffietafel, rondleiding en 

proeverij Wijndomein en 3-gangendiner 

bij deelname van minimaal:

50 personen - € 62,00

45 personen - € 63,50

40 personen - € 65,50

35 personen - € 68,00

30 personen - € 71,00

vanaf 

€ 62,00 p.p.



11.30 uur: vertrek naar restaurant De Ruif in 
Wagenberg waar u de middag begint met koffie en 
vlaai.

13.30 uur: vertrek naar Haps, een klein plaatsje in 
Noord-Brabant.

14.30 uur: aankomst bij Landhuis De Aalshof. In de 
gezellige ontvangstruimte wordt u geïnformeerd 
over allerlei  kip- en eiweetjes en wordt u rondgeleid 
door eigenaresse Conny. Tijdens het bezoek krijgt u 
koffie met een kokoskoekje en crème brûlée, ludiek 
verpakt in een eitje. Bijzonder is dat de scharrelkippen 
zijn gehuisvest in verrijdbare kippenkooien en ze zelf 
naar buiten kunnen wandelen. Hierdoor smaken de 
kakelverse eieren bijzonder goed.
Na de rondleiding kunt u huisgemaakte advocaat 
proeven in de serre. U proeft vier soorten met een 
bijzondere benaming zoals: “Doortje”, “Suyp”, 
“McEgg” en “Moortje”. 

Na afloop kunt u rondkijken in de eigen streekwinkel 
of wandelen door de prachtig aangelegde tuin.
Bijzonder is ook het naastgelegen StroHotel. Deze 
unieke accommodatie is namelijk gebouwd met 
pakken stro en leem. Het stro is een restproduct van de 
landbouw uit de omgeving, de leem komt regelrecht 
uit de nabij gelegen Maas.
Ecologisch, duurzaam en milieuvriendelijk maar 
bovenal: gezellig knus en heel comfortabel! 

16.30 uur: vertrek naar Tiel.

17.30 uur: aanvang 3-gangendiner in restaurant 
De Betuwe bestaande uit tomatensoep, 
varkenshaasmedaillons, 4 soorten groenten, diverse 
aardappelen, salade, appelmoes en ijs.

19.30 uur: vertrek huiswaarts.

20.45 uur: aankomst in uw opstapplaats.

Aalshof Eieren

> prijzen
Prijs per persoon inclusief 

2 x koffie, 1 x verse vlaai, 

rondleiding, proeverij advocaat, 

2 x koffie, 1 x koekje, 1 x crème 

brûlée en 3-gangendiner

bij deelname van minimaal:

50 personen - € 47,00

45 personen - € 48,50

40 personen - € 50,50

35 personen - € 53,00

30 personen - € 56,50

vanaf 

€ 47,00 p.p.
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> prijzen
Prijs per persoon inclusief 

2 x koffie,1 x gesorteerd gebak, 

entree museum, lunch, rondrit 

met gids, aperitief (bier, wijn 

of fris) en 3-gangendiner bij 

deelname van minimaal:

50 personen - € 63,50

45 personen - € 65,50

40 personen - € 67,50

35 personen - € 70,00

30 personen - € 73,50
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08.00 uur: vertrek vanuit uw opstapplaats naar 
Terschuur in Gelderland.
10.00 uur: aankomst bij een uniek particulier museum 
genaamd Oude Ambachten en Speelgoed Museum.
U begint met koffie en gebak, daarna bekijkt u het 
museum op eigen gelegenheid. Op ruim 4000 m2 vindt 
u: 160 beroepen, oude ambachten, verzamelingen, 
gereedschappen, werktuigen en huishoudelijke 
artikelen  bijeengebracht door eigenaar/verzamelaar 
Kees Bakker. Regelmatig is er een ambacht in werking 
te zien, zoals de touwslager, de schoenmaker etcetera.
In het Speelgoed Museum treft u de volgende collectie 
aan: beren, Meccano, Märklin treinen, poppenhuizen, 
Dinky Toys, miniatuurbussen, Barbies, houten 
speelgoed, gezinsspelletjes, speelgoedkeukens en ook 
nog een leuk doe-centrum voor jong en oud.
12.45 uur: vertrek naar Scherpenzeel voor een 
uitgebreide lunch in restaurant Boszicht bestaande uit 
diverse soorten brood, diverse soorten beleg, soep, 
kroket en onbeperkt koffie en thee.
14.15 uur: *rondrit per touringcar (met gids) langs 

diverse kastelen in de omgeving van Woudenberg, 
Maarsbergen, Doorn en Langbroek.
15.45 uur: einde kastelentocht en doorrijden naar 
Sleeuwijk.
17.00 uur: aankomst in het knusse en gezellige 
restaurant de Heerlijckheid waar u begint met een  
aperitief.

17.30 uur: aanvang 3-gangendiner.

19.30 uur: aanvang terugreis.
20.30 uur: aankomst in uw opstapplaats.

* U kunt ook kiezen voor een middagprogramma 
waarbij u gaat varen door recreatiegebied De 
Gouden Ham. De tocht voert over de Maas langs 
historische plaatsjes zoals Maasbommel, Megen en 
Appeltern. Aan boord van De Sluizer krijgt u een 
consumptie. Na afloop dineert u in restaurant 
Moeke Mooren gelegen aan de haven.
Meerprijs € 6,- per persoon.

vanaf 

€ 63,50 p.p.

Speelgoed Museum en Kastelentocht



Wandelen en winkelen in Gouda

> prijzen
Prijs per persoon inclusief 1 x koffie, 1 x goudse 

siroopwafel, stadwandeling en 3-gangendiner 

bij deelname van minimaal:

50 personen - € 39,00

45 personen - € 40,50

40 personen - € 41,00

35 personen - € 43,00

30 personen - € 45,5010

vanaf 

€ 39,00 p.p.

08.45 uur: vertrek naar Gouda, een historische stad 
met allure. Van de rijke historie en de veelzijdige 
cultuur is nog veel te zien in het centrum van de stad. 
U vindt er een uitgebreid scala aan monumentale 
panden, musea en diverse galerieën met hedendaagse 
kunst. Gouda heeft een compacte binnenstad. 
Alles in het centrum ligt op loopafstand van elkaar.

10.00 uur: u wordt ontvangen in de ambachtelijke 
Gebackerij en Tearoom Van den Berg met een kopje 
koffie of thee en een echte Goudse siroopwafel. De 
echte Goudse siroopwafels worden hier al meer dan 
100 jaar met vakmanschap gebakken naar een oud, 
geheim gebleven recept.

11.00 uur: de stadsgidsen komen u halen voor een 
wandeling door historisch Gouda. Tijdens deze 
wandeling komt u langs prachtige historische plekjes. 
Tijdens “Damesachtig Gouda” mag winkelen niet 

ontbreken. Daarom laten de gidsen u de meest 
bijzondere winkelstraatjes en winkeltjes zien, waar 
u na de wandeling uw hart kunt gaan ophalen! 
Uiteraard zijn de heren ook van harte welkom. 
Er zijn diverse themawandelingen, zoals een literaire, 
een water- of een Ketterse wandeling. Aan u de keus!

12.30 uur: * Winkelen, winkelen en nog eens...! 
Vrije tijd om heerlijk te lunchen en ongegeneerd te 
snuffelen in de bijzondere winkeltjes die Gouda heeft!

17.30 uur: 3-gangendiner bij restaurant Lavendel 
gelegen in hartje centrum. (menu van de maand)

19.30 uur: aanvang terugreis.

20.30 uur: aankomst in uw opstapplaats.

* Heeft u liever een georganiseerd middagprogramma? 
Laat het ons weten.



Rozen & Aardbeien  (1 mei t/m 30 september)

> prijzen
Prijs per persoon inclusief 2 x 

koffie, 1 x rozengebak, entree 

en rondleiding Rozenhof, lunch, 

bezoek molen, rondleiding 

en drankje aardbeienland en 

3-gangendiner bij deelname  

van minimaal:

50 personen - € 71,50

45 personen - € 73,00

40 personen - € 75,50

35 personen - € 78,50

30 personen - € 82,50
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vanaf 

€ 71,50 p.p.

07.30 uur: vertrek vanuit uw opstapplaats naar het 
Limburgse Lottum.
10.00 uur: aankomst bij Rozentuin en kenniscentrum 
De Rozenhof waar u wordt ontvangen met koffie en 
rozengebak. 
Deze schitterende rozentuin, met een oppervlakte van 
6000 m2, is één van de weinige plaatsen in Nederland 
waar nagenoeg alle rozen met het Nederlandse 
predicaat ‘Toproos’ staan. In de rozentuin worden geen 
chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. U krijgt een 
uitgebreide rondleiding door de schitterende tuin. 
Weet u bijvoorbeeld wat ‘oculeren’ betekent? Weleens 
gehoord van ‘rootgrow’? Aan het einde van deze 
leerzame en leuke ochtend weet u het antwoord.
12.00 uur: de lunch wordt geserveerd in restaurant 
Den Hook en bestaat uit diverse luxe broodjes, 
ontbijtkoek, suikerbrood, verschillende soorten 
vleeswaren, zoet beleg, koffie en thee. 
13.00 uur: bezoek Houthuizermolen gelegen tussen 

Lottum en Grubbenvorst in buurtschap Houthuizen. 
Deze in 2008 herbouwde molen is nog in werking en 
regelmatig malen drie Lottumse molenaars het graan. 
Er is een tentoonstelling ingericht over de geschiedenis 
van de in 1944 verwoeste oude molen, de herbouw en 
de andere molens in het Maasdal.
14.00 uur: vertrek naar Horst.
14.30 uur: aankomst in Aardbeienland waar alles draait 
om aardbeien. Hier bezoekt u de aardbeientuin, het 
aardbeienbos, het museum en de winkel en wordt u 
rondgeleid door het productiebedrijf. 
Genieten en tegelijkertijd iets leren. De middag wordt 
afgesloten met een frisse aardbeiendrank.
16.30 uur: aanvang terugreis.
17.30 uur: 3-gangendiner in Wijchen bestaande uit soep, 
varkenshaas, 3 soorten groenten, appelmoes, pommes 
frites, gekruide aardappelblokjes, ijs met vruchten en 
slagroom.
21.30 uur: aankomst in uw opstapplaats.



08.30 uur: vertrek naar Terheijden waar u de dag begint 
met koffie en gebak.
10.15 uur: u vertrekt naar Boxtel waar u een bezoek 
brengt aan het grootste geologische museum van 
Nederland. Hier ziet u talloze vondsten die geologen 
van het Oertijdmuseum in de afgelopen 30 jaar hebben 
opgegraven in Nederland en Europa. 
Aan de hand van deze collectie, waaronder bijvoorbeeld 
dinosauruseieren, botten en tanden, wordt een beeld 
geschetst hoe het leven op aarde er 60 en 70 miljoen jaar 
geleden uitzag. U krijgt eerst een film te zien en daarna 
volgt een rondleiding met gids.
12.45 uur: vertrek naar Berkel-Enschot.
13.15 uur: aankomst bij de enige Trappistenbrouwerij 
van Nederland. U begint met een rijke bourgondische 
broodmaaltijd en verse salade. Bijzonder is dat het 
trappistenbrood is gebakken door de broeders van de 
abdij. Met een beetje geluk is het brood nog warm! 
Hierbij onbeperkt koffie of thee en voor de liefhebbers 
een glas trappistenbier of jus d’orange.

14.15 uur: na de lunch bekijkt u een film en krijgt u een 
rondleiding. De gids vertelt u alles over bierbrouwerij De 
Koningshoeve, het trappistenklooster en de rijke historie 
hiervan. In deze brouwerij worden in samenwerking met 
de monniken van abdij Onze LieveVrouwe van Konings-
hoeven alle La Trappe bieren ontwikkeld en gebrouwen. 
Wereldwijd zijn er slechts zeven Trappistenbrouwerijen 
die het logo Authentic Trappist Product mogen voeren. 
Zes hiervan komen uit België, één uit Nederland en dat 
is La Trappe. Na afloop kunt u in het proeflokaal verschil-
lende bieren proeven (1 consumptie inbegrepen).
16.45 uur: vertrek naar Restaurant De Gouden Leeuw in 
Terheijden.
17.30 uur: aanvang 3-gangendiner bestaande uit: 
groentesoep, kalkoenschnitzel met champignonsaus, 
2 soorten groenten van het seizoen, gemengde salade, 
appelmoes, gekookte aardappelen, frites en vanille ijs 
met chocoladesaus en slagroom.
19.30 uur: aanvang terugreis.
20.30 uur: aankomst in uw opstapplaats.

Oertijdmuseum & Trappistenbrouwerij

> prijzen
Prijs per persoon inclusief 

2 x koffie, 1 x gesorteerd gebak, 

entree en rondleiding museum, 

lunch, entree en rondleiding 

bierbrouwerij, 1 x consumptie 

(bier of fris) en 3-gangendiner 

bij deelname van minimaal:

50 personen - € 66,50

45 personen - € 68,00

40 personen - € 70,00

35 personen - € 72,00

30 personen - € 75,00

vanaf 

€ 66,50 p.p.
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Oertijdmuseum & Trappistenbrouwerij

> prijzen
Prijs per persoon inclusief 

2 x koffie, 1 x gebak, 

entree en rondleiding Rikkoert, 

lunch, bezoek museum en 

stadwandeling o.l.v. gids 

bij deelname van minimaal:

50 personen - € 49,50

45 personen - € 51,50

40 personen - € 53,00

35 personen - € 55,00

30 personen - € 57,50 
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09.00 uur: vertrek naar Schoonhoven.

10.00 uur: geen goed begin van de dag zonder 2 kopjes 
koffie met gebak! Afhankelijk van de beschikbaarheid 
start uw dag bij Proef, Lekker of Brasserie Springer.

11.00 uur: u brengt een bezoek aan Rikkoert 
Schoonhovens Silverhuys-Edelambachtshuys.
Hier krijgt u middels een film, een rondleiding en 
een demonstratie van alles te weten over het zilver 
(smeden). De rondleiding is een reis door de tijd, 
langs oud en nieuw zilver, met alle bijbehorende 
anekdotes. Bijzonder is het kijkje  dat u neemt in 
het Edelambachtshuys, de voormalige synagoge van 
Schoonhoven en niet te vergeten de 17e eeuwse kelder 
die zich onder het gebouw bevindt. 

12.30 uur: lunch bestaande uit diverse soorten brood, 
vleeswaren, zoet beleg, koffie, thee en melk.

14.15 uur: na de lunch gaat u naar het Nederlands 
ZILVERMUSEUM Schoonhoven. Hier ziet u de historie 
van het Nederlands gebruikszilver: van erts tot 
eindproduct. De collectie geeft een representatief beeld 
van 1600 tot heden. Ook komt u van alles te weten 
over zilvermerken en het ambacht. Onlangs werd het 
museum verrijkt met honderden zilveren voorwerpen 
van de bekende zilverfabriek Van Kempen en Begeer. 

15.30 uur: uw dag is niet compleet zonder een 
stadswandeling onder begeleiding van een gids door 
één van de kleinste steden van Nederland.

16.30 uur: aanvang terugreis.*

17.30 uur: aankomst in uw opstapplaats.

* Wilt u liever een diner onderweg gebruiken? Dan kan dat vanaf 
€ 19,50 per persoon. U bent dan om 19.30 uur in uw opstapplaats.

vanaf 

€ 49,50 p.p.

Op pad in Schoonhoven, Zilverstad



> prijzen
Prijs per persoon inclusief 3 x koffie, 

1 x lavendeltaart, rondleiding, lunch, 

excursie, verrassingsdiner en dessert 

bij deelname van minimaal:

50 personen - € 64,00

45 personen - € 66,00

40 personen - € 68,00

35 personen - € 71,00

30 personen - € 74,50

08.00 uur: vertrek naar Marknesse, Flevoland.
09.30 uur: onderweg een pauze voor koffie in  
De Meern. 
11.30 uur: aankomst bij lavendel bezoekerscentrum 
‘Viva Lavandula’. Niet voor niets genomineerd door 
brancheorganisatie ToerNed als één van de leukste 
10 dagjes uit in Nederland. Nergens anders in het 
land kan men op zo’n grote schaal genieten van 
de veelzijdige lavendelplant. Naast de 10 hectare 
bloeiende lavendelvelden met wandelpaden is er een 
assortimentstuin met bijna 50 verschillende soorten 
lavendel, elk met z’n eigen kleur en bloeiwijze. 
U wordt ontvangen in het sfeervolle Grand Café 
met koffie en lavendeltaart. Daarna krijgt u een 
informatieve rondleiding met gids en een demonstratie 
destillatie lavendelolie.
13.15 uur: tijd voor de lunch van het huis bestaande 
uit huisgemaakte goed gevulde groentesoep met 
lavendelbrood en kruidenboter. Buffet van zachte 
broodjes en baquettes belegd met kaas, lavendelkaas  

en slagersham (2 broodjes per persoon), onbeperkt 
melk, karnemelk, koffie of thee.
14.15 uur: gelegenheid om de informatiefilm te bekijken, 
te wandelen of nog even rond te kijken in de gezellige 
winkel met volop leuke lavendelcadeautjes.
15.00 uur: vertrek naar een melkveebedrijf in de 
omgeving waar u een excursie krijgt. Het melkveebedrijf 
van de Maatschap Holtland ligt slechts een paar honderd 
meter bij Viva Lavandula vandaan. Bij dit moderne 
familiebedrijf worden ongeveer 275 koeien van 
verschillende rassen uit verschillende landen gemolken. 
Tijdens de rondleiding geven de enthousiaste eigenaren 
uitleg over het doordachte voersysteem, de koeienrassen, 
het melken en het werk op de boerderij. De koeien en 
de kalfjes mogen geaaid worden en er is een kans om de 
geboorte van een kalf mee te maken. 
16.30 uur: vertrek naar Terwolde.
17.30 uur: verrassingsdiner in Brasserie Kriebelz.
21.30 uur: aankomst in uw opstapplaats.
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Viva Lavandula

vanaf 

€ 64,00 p.p.



Amsterdam

> prijzen
Prijs per persoon inclusief 2 x koffie,

1 x gesorteerd gebak, film, 1 ½ uur 

rondleiding, lunch en 3-gangendiner 

bij deelname van minimaal:

50 personen - € 68,00

45 personen - € 69,50

40 personen - € 71,50

35 personen - € 74,00

30 personen - € 77,00

08.30 uur: vertrek naar Amsterdam.

10.15 uur: aankomst bij café Baantjer op de Wallen 
waar u wordt ontvangen met koffie en gebak.
Na het bekijken van een korte hilarische film over de 
Wallen wordt u opgehaald door een oud rechercheur, 
een dakloze of een Rembrandt soldaat. Zij nemen 
u mee en leiden u met veel humor rond over de 
Wallen.

13.00 uur: lunch in het sfeervolle eetcafé  
De Kroonprins met “oud Amsterdamsch” interieur.
Uw lunch bestaat uit:  kroket, onbeperkt witte en 
bruine broodsoorten, jam, honing, pindakaas, ham, 
kaas, salami, kiprollade, thee, koffie, jus d’orange en 
melk.

14.00 uur: vrije pauze.

17.30 uur: vertrek per touringcar naar Amsterdam-
Noord voor een 3-gangendiner in restaurant Het 
Dijkhuis. Een idyllisch gelegen restaurant met 
prachtig uitzicht over het IJ. U heeft keuze uit 
2 soorten soep, 2 hoofdgerechten en 3 nagerechten.

19.30 uur: aanvang terugreis.

21.00 uur: aankomst in uw opstapplaats.
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vanaf 

€ 68,00 p.p.



Kom in de Kas en vaar op de Kagerplassen

> prijzen
Prijs per persoon inclusief 

1 x koffie en gebak, 

rondleiding en workshop, 

koffietafel inclusief soep of 

kroket en 1½ uur rondvaart 

bij deelname van minimaal:

50 personen - € 49,50

45 personen - € 52,00

40 personen - € 53,00

35 personen - € 55,50

30 personen - € 58,00

08.30 uur: vertrek vanuit uw opstapplaats naar Lisse. 
Middenin het bollenland, vlakbij de Keukenhof 
liggen de kassen van vetplantenkwekerij John 
Warmerdam. Deze kwekerij is niet zomaar een 
gewone kwekerij. Eigenaar John maakt met zijn 
vetplantjes, bijzondere decoratieve creaties in 
combinatie met sierlijk glaswerk en exotische 
schelpen. In de winkel treft u een unieke collectie van 
deze decoraties en schelpen aan.

10.00 uur: ontvangst met koffie of thee en gebak. 
Daarna krijgt u een rondleiding en vertelt John op 
een boeiende wijze over zijn planten, de teelt, de 
vele soorten schelpen, zijn werk en zijn passie. 
Na de rondleiding kunt u zelf creatief aan de slag. 
U gaat een decoratie opmaken in glas, met plantjes, 
zand en schelpen. Na afloop mag u deze uiteraard 
mee naar huis nemen.

12.00 uur: vertrek naar Sassenheim voor de lunch in 
restaurant De Oude Tol.

12.30 uur: de lunch bestaat uit diverse broodjes, 
diverse soorten vleeswaren, kaas, zoet beleg, soep of 
kroket en onbeperkt koffie, thee en (karne)melk. 

13.45 uur: vertrek naar Warmond waar vandaan u 
een rondvaart gaat maken over de Kagerplassen. 
Een prachtige tocht langs vele water- en windmolens 
en het beroemde Kaagdorp. De boot is overdekt dus 
ook met regen zit u droog!

15.45 uur: aanvang terugreis.

17.15 uur: aankomst in uw opstapplaats.
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vanaf 

€ 49,50 p.p.



IJskoud in de zomer!

> prijzen
Prijs per persoon 

inclusief 1 x koffie, 1 x 

stroopwafel, rondleiding, 

ijsje, koffietafel en Oud-

Hollandse spelen bij 

deelname van minimaal:

50 personen - € 34,50

45 personen - € 35,50

40 personen - € 37,00

35 personen - € 39,00

30 personen - € 41,50

09.00 uur: vertrek naar Meerkerk gelegen in de 
Alblasserwaard. 

10.15 uur: aankomst bij IJsboerderij Middelbroeck 
waar u begint met koffie en een huisgemaakte 
stroopwafel. Op deze boerderij gelegen in een 
landelijke omgeving, temidden van groene weiden 
met grazend vee, sloten en knotwilgen wordt met 
puur natuurlijke ingrediënten room-, yoghurt-, 
kwark-, en sorbetijs op ambachtelijke wijze gemaakt.

De ijsboerin neemt u mee voor een rondleiding 
en demonstratie ijs maken. In het ijslokaal kunt u 
natuurlijk proeven! Bij mooi weer kunt u op het 
terras zitten. Als u het leuk vindt kunt u ook een 
kijkje nemen in de boerderijwinkel met diverse 
ambachtelijke producten.

12.15 uur: na een korte busreis arriveert u in 
partycentrum ‘Onder de Linden’ waar u een  
koffietafel krijgt bestaande uit diverse broodsoorten, 
krentenbrood, ontbijtkoek, diverse vleeswaren en 
worstsoorten, jong belegen kaas en komijnekaas, jam 
en andere zoetwaren, koffie en thee.

13.30 uur: deze middag wordt u uitgedaagd om uw 
behendigheid te tonen. Oud Hollandse hilarische 
tafelspelen liggen klaar voor een middag vol plezier.

15.30 uur: aanvang terugreis.

16.30 uur: aankomst in uw opstapplaats.

N.B. U kunt van deze tocht ook een middagtocht maken en de 
Oud-Hollandse spelen laten vervallen. U begint met een koffietafel 
en daarna bezoekt u de ijsboerderij. Korting per persoon € 2,50.
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vanaf 

€ 34,50 p.p.



Fietsen in Zeeland

> prijzen
Prijs per persoon inclusief 2 x koffie, 

1 x appeltaart, fietshuur, fietsroute, 

lunchpakket, 1 consumptie (fris,wijn 

of bier) en 3-gangendiner bij 

deelname van minimaal:

50 personen - € 63,50

45 personen - € 64,50

40 personen - € 66,50

35 personen - € 68,50

30 personen - € 71,00

09.00 uur: vertrek naar het Zeeuwse 
Burgh-Haamstede.

10.30 uur: aankomst bij boerderij de Molenberg waar 
u wordt ontvangen met koffie en huisgemaakte 
appeltaart.

11.15 uur: uitdelen van de fietsen en lunchpakketten. 
U krijgt tevens een fietsroute mee. De vele fietspaden 
en de landelijke wegen op Schouwen-Duiveland 
bieden u een gevarieerd uitzicht zoals dat in 
Nederland vrijwel niet voorkomt. De kustroutes door 
de fraaie duingebieden, de rustige landweggetjes 
over het platteland, de karakteristieke gemoedelijke 
dorpjes en de vele uitgestrekte fietspaden bieden u 
een veilige en ideale omgeving om individueel of in 
groepsverband te genieten en echt tot rust te komen. 

Kortom, er valt heel veel te ontdekken op de fiets in 
en rond Burgh-Haamstede.

16.15 uur: terugkomst bij boerderij de Molenberg 
waar u de fiets terug brengt. 
Na een drankje rijdt de bus via een korte toeristische 
route naar Bruinisse waar u een 3-gangendiner krijgt 
in het prachtig gelegen restaurant Grevelingen. 
Dit diner bestaat uit: groentesoep, kipfilet met 
roomsaus, aardappelen, frites, sla, groenten, 
appelmoes en bavarois met slagroom.

19.15 uur: aanvang terugreis.

20.00 uur: aankomst in uw opstapplaats.
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vanaf 

€ 63,50 p.p.



Golfen en varen 

Prijs per persoon inclusief 2 x koffie 

en appeltaart met slagroom, 2 uur 

durende clinic en gebruik materialen, 

koffietafel met soep, rondvaart, 

aperitief en 3-gangendiner bij 

deelname van minimaal:

50 personen - € 79,00

45 personen - € 81,50

40 personen - € 84,00

35 personen - € 87,50

30 personen - € 92,00

08.30 uur: vertrek naar het Zeeuwse Burgh-
Haamstede.

10.00 uur: aankomst in boerderij Molenberg waar 
u wordt ontvangen met koffie en huisgemaakte 
appeltaart met verse slagroom.

10.45 uur: naast boerderij de Molenberg ligt een 
prachtige 18 holesbaan met alles d’r op en d’r aan.  
In een prachtige ambiance met waterpartijen, bunkers, 
bossages en weilanden gaat u een clinic volgen waarin 
u het eerste uur leert afslaan, chippen en putten 
op de driving range. Het tweede uur gaat u onder 
begeleiding van een instructeur 9 holes lopen op de 
golfbaan. Aan het einde van de ochtend bent u een 
leuke en leerzame ervaring rijker!

12.45 uur: uitgebreide koffietafel bestaande uit 
huisgemaakte kippensoep, luxe verse broodjes, 
krentenbrood, suikerbrood, Zeeuws wit- en bruin 
molenbrood, 2 soorten luxe vleeswaren, 2 soorten 
kaas, zoet brood beleg, roomboter, koffie, thee  
en melk.

13.45 uur: vertrek naar de haven van Den Osse in 
Brouwershaven waar u een rondvaart gaat maken 
over het Grevelingenmeer. De route gaat langs de 
Hompelvoet (een prachtig natuurgebied waar veel 
vogels broeden) en tussen Stampersplaat en Dwars 
(hier lopen halfwilde fjordenpaarden). Na 1½ uur  
bent u weer terug in de haven van Den Osse.

16.00 uur: via een mooie toeristische route rijdt u 
naar restaurant Grevelingen voor een aperitief en een 
3-gangendiner*.

19.30 uur: aanvang terugreis.

20.30 uur: aankomst in uw opstapplaats.

* Wilt u liever geen diner dan kunt u € 20,00 op de prijs in mindering 
brengen. U bent dan om 17.30 uur in uw opstapplaats.

TiP! Tijdens de lunch kunt u meedoen aan een hilarische Zeeuwse quiz. 
Manager Marcel stelt vragen als ‘Ze hoeft maar even in de zon te  
zitten en..’ Het goede antwoord is een plaats in Zeeland. Of weet u 
wat ‘motattiernoein’betekent? Meerprijs € 2,50 p.p. De winnaars van 
de quiz krijgen een leuke prijs.
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vanaf 

€ 79,00 p.p.

> prijzen
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Contiki Holland

Pampus 1, 3251 ND Stellendam

Telefoon: +31 (0)187 - 49 76 10

Fax: +31 (0)187 - 49 76 11

E-mail: info@contikiholland.nl 

Internet: www.contikiholland.nl

Kvk Rotterdam: 34009489


