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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 herfst/

winterseizoen 2010/2011.

Met zorg hebben wij weer een aantal tochten voor u samengesteld waarvan wij 

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

Naast deze tochten hebben wij voor u ook een aantal meerdaagse reizen naar 

diverse kerstmarkten in het buitenland samengesteld. Natuurlijk bieden wij ook 

andere uitstapjes aan. Deze kunt u terugvinden op onze vernieuwde website 

www.contikiholland.nl.  Heeft u zelf een idee en staat deze trip niet in deze brochure 

of op onze website, dan maken wij graag een passende offerte.  

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

Trots kunnen wij u melden dat wij dit jaar 20 nieuwe touringcars aan ons wagenpark toe 

hebben mogen voegen. In 2011 zullen er nog eens 20 touringcars vervangen worden. 

Daardoor blijft ons wagenpark één van de jongste en milieuvriendelijkste van Europa.

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

telefoon nummer en emailadres.

Met actieve groet,

contiki holland

     voor een 
onvergetelijke uitstap!
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Telefoon: +31 (0)187 - 49 76 10

E-mail: info@contikiholland.nl 

VERZEKERINGEN

U kunt via ons bij boeking een annuleringsverzekering regelen. Deze is er al vanaf € 1,50 

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 TOURINGCARBEDRIJF

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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Dag 1
08.00 uur: vertrek richting Duitsland (onderweg een 
korte pauze ).

12.30 uur: aankomst in Essen waar dit jaar de 36ste 
editie van de internationale kerstmarkt zal plaatsvin-
den. De ongeveer 250 kraampjes tellende markt mag 
zich met recht een van de grootste en populairste 
kerstmarkten van Duitsland noemen. De markt staat 
op diverse pleinen, waarvan de Kennedyplatz het 
meest sfeervol is. Het plein telt wel 500 lichtkettingen 
van 20 meter lang, waardoor je een echt kerstgevoel 
krijgt. Door de vele lichtjes is de markt vooral ‘s avonds 
een ware belevenis. 

Natuurlijk ontbreekt het op de kerstmarkt niet aan 
heerlijke lekkernijen die uit de hele wereld komen. 
Zoals onze eigen poffertjes, Arabische falafel, Peru-
aanse aardappels of Poolse bigos. Het proeven van een 

van deze lekkere hapjes hoort dan ook bij een bezoek 
aan de kerstmarkt.

20.30 uur: brengt de bus u naar 4-sterren hotel 
Bredeney voor de overnachting.

Dag 2
09.00 uur: ontbijt
10.00 uur: vertrek naar Oberhausen waar naast CentrO 
(een groot overdekt winkelcentrum) een kerstmarkt 
gehouden wordt. Een walhalla voor kerstshoppers. 
Ook het hele winkelcentrum is feestelijk versierd. 
De kerstmarkt bestaat uit ruim 135  houten kraam-
pjes welke vele verrassingen bieden in de vorm van 
speelgoed, heerlijke lekkernijen en bijzondere kunst-
nijverheid.

19.00 uur: vertrek naar Nederland.
23.00 uur: aankomst in uw opstapplaats.

> prijzen
Prijs per persoon  inclusief 1 nacht 

logies/ontbijt (kamer op basis van 

een 2-pers.kamer) bij deelname van 

minimaal:

50 personen - € 76,00

45 personen - € 83,00

40 personen - € 91,00

35 personen - € 100,00

30 personen - € 110,00

Toeslag 1-pers. kamer € 25,00 

(vanaf 20 november tot 24 december 2010)

kerstmarkt Essen en Oberhausen

vanaf 

€ 76,00 p.p.

2 dagen



2 dagen kerstmarkt Düsseldorf en Keulen

Dag 1 
08.00 uur: vertrek naar Düsseldorf waar u een bezoek brengt 
aan de kerstmarkt. Onderweg een pauze voor koffie met 
vlaai.

12.30 uur: aankomst in de stad  Düsseldorf die bijna 
anderhalve maand op z’n kop staat. Alle straten, bomen en 
huizen zijn verlicht. In de stad  hangt een super sfeer dankzij 
honderden kraampjes met leuke kerstwaar, warme wafels en 
uiteraard een gratis grote ijsbaan. Rondom de Königsallee 
nodigen fraai vormgegeven themawerelden uit tot een ware 
ontdekkingstocht. U waant zich in een winters sprookje. Als 
u begint op de Marktplatz en dan via Flingerstasse, Heinrich 
Heine Platz, Stadtbruckchen, Schadowplatz en 
Schadowstrasse  loopt dan bezoekt u alle hoofdlocaties. 
Vanzelfsprekend heeft u de hele middag de tijd om alles te 
ontdekken.

20.30 uur: vertrek naar uw 3-sterren Best Western hotel voor 
de overnachting.

> prijzen
Prijs per persoon inclusief    

2 x koffie/1 x speciaalvlaai, 

1 x logies/ontbijt (kamer op 

basis van een 2-pers.kamer) 

bij deelname van minimaal:

50 personen: € 84,50

45 personen: € 90,50

40 personen: € 96,50

35 personen: € 104,50

30 personen: € 113,50

Toeslag 1-pers.kamer € 12,00 

(vanaf 23 november tot 24 december 2010)
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Dag 2
09.00 uur: ontbijt

10.00 uur: vertrek naar Keulen waar 7 unieke kerst-
markten te vinden zijn. Maakt u vooraf een keuze! 

Kerstmarkt onder de Dom-De kerstboom die hier 
jaarlijks verrijst is een geduchte concurrent van de 
Dom: het is namelijk de grootste kerstboom in het 
Rijnland. Geniet van alle lekkernijen of koop leuke 
kerstcadeautjes. De markt heeft verder veel speciali-
teiten te bieden van hoge kwaliteit: tinnen speelgoed, 
prachtige knuffels, opvallende kerstversiering, Dom-
speculaas en nog veel meer. U kunt natuurlijk ook een 
bezoek aan de Dom brengen.  

Neumarkt - Deze heeft als bijnaam de Engeltjesmarkt 
(Markt der Engel) en is de oudste kerstmarkt van Keu-
len. Nog altijd heeft deze markt een authentieke sfeer 
met charme van de jaren ‘70. Praktisch gezien ligt de 
markt zeer centraal aan het kruispunt van belangrijke 
winkelstraten.

Rudolfplatz - De sprookjeskerstmarkt (Märchen-
weihnachtsmarkt) is een kerstmarkt op de Rudolfplatz 
in Keulen en enorm populair onder kinderen. Voor de 
historische Hahnentor worden kinderen en hun ou-
ders ondergedompeld in een sprookjesachtige sfeer, 
gebaseerd op de verhalen van de gebroeders Grimm.
Meer dan 60 kraampjes hebben ieder een eigen 
thema dat hiervan afgeleid is.

alter Markt - Hier vindt u vele kraampjes waarin de 
ouderwetse handwerken ter plekke op traditionele 
wijze worden vervaardigd. Het traditionele oude me-
talen speelgoed is ook op deze markt te koop. 

Stadtgarten - De jongste kerstmarkt in Keulen is de 
kerstmarkt in Stadtgarten (Weihnachtsmarkt im Stadt-
garten). Deze sfeervolle kerstmarkt vindt plaats sinds 
2006 op het buitenterrein van het daar gevestigde 
restaurant. Waar de kerstmarkten in de binnenstad 
druk en ambachtelijk zijn, is deze kerstmarkt moder-
ner en heerst er een dorpse sfeer.

Middeleeuwse kerstmarkt - Hier beleeft u een verma-
kelijk middeleeuws marktschouwspel. Laat u onder-
dompelen in een verre wereld en ervaar hoe het er 
vroeger op een markt aan toeging. Alle ingrediënten 
voor deze unieke experience zijn aanwezig: heerlijke 
geuren, jongleurs en charlatans in klederdracht en 
ambachtslieden die u inwijden in het fascinerende 
werk van de Middeleeuwen. Demonstraties van 
handgemaakte ambachtelijke kunst, een permanent 
programma met concerten, toneelvoorstellingen, 
goochelarij en een levende kerststal zijn de publieks-
trekkers van deze betaalde kerstmarkt.

Scheepskerstmarkt - Dit is Europa’s grootste drijvende 
kerstmarkt welke plaatsvindt op de boot “MS Wap-
pen von Köln”. Vanaf hier heeft u een exclusief en 
adembenemend uitzicht op de verlichte Altstadt en 
Dom van Keulen. Naast heerlijke gerechten kunt u op 
deze drijvende kerstmarkt ook terecht voor een brede 
waaier kerstartikelen: kaarsen, speelgoed, hoeden, 
tassen, boeken, foto’s, munten, lederwaren, kerstarti-
kelen, 4711 cadeaus, thee, oliën, Afrikaanse kunstob-
jecten en Keulse cadeau-ideeën.

18.30 uur: vertrek naar Nederland.

23.00 uur aankomst in uw opstapplaats.

vanaf 

€ 84,50 p.p.
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Dag 1
06.00 uur: vertrek naar Parijs.

13.30 uur: aankomst in Parijs waar u naar uw hotel gebracht wordt 
om uw bagage af te zetten. Daarna bezoekt u de kerstmarkt. 
(Dagelijks geopend van 11.00-19.30 uur).

De kerstmarkt bij L’ Arche de la Défense in Parijs is werkelijk 
een unieke kerstmarkt. De kerstmarkt is vooral ‘s avonds één 
van de hoogtepunten van de stad. De kerstmarkt en  La Défense 
(beroemde kantorenwijk gebouwd in moderne architectonische 
stijl) zijn dan prachtig verlicht waardoor het kerstgevoel in optima 
forma aanwezig is. Leuke kerst-spulletjes liggen uitgestald in circa 
200 chaletjes en tentjes. Natuurlijk zijn er ook volop warme dran-
ken en lekkere hapjes te verkrijgen. Deze kerstmarkt is het bewijs 
dat je tussen moderne hoogbouw een gezellige, warme sfeer 
kunt creëren. In overleg met u wordt u ’s avonds per touringcar 
teruggebracht naar uw hotel. Houdt u liever uw eigen tempo aan 
dan kunt u ook het openbaar vervoer nemen.

2 of 3 dagen Parijs met bezoek aan kerstmarkt La Défense

Dag 2
Na het ontbijt maakt u om 10.00 uur een rondrit door Parijs onder 
leiding van een gids*. Daarna is er gelegenheid om te gaan luchen.

14.00 uur: aanvang terugreis. Onderweg stoppen we voor een 
3-gangen afscheidsdiner. 

22.30 uur: aankomst in uw opstapplaats.
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> prijzen
Prijs per persoon inclusief rondleiding gids, 1 logies/

ontbijt (kamer op basis van verblijf in een 2-pers.kamer), 

3-gangendiner tijdens de terugreis bij deelname van 

minimaal:

50 personen - € 99,00

45 personen - € 104,00

40 personen - € 111,00

35 personen - € 119,00

30 personen - € 130,00

Toeslag 1-pers.kamer € 30,00

*U kunt ook de rondrit op de eerste dag maken. 

N.B. Gaat u liever 3 dagen naar Parijs dan kan dat voor de volgende prijs: 

50 personen - € 146,00 

45 personen - € 152,00 

40 personen - € 160,00

35 personen - € 170,00 

30 personen - € 183,00

Toeslag 1-pers.kamer € 45,00

 (vanaf 26 november tot 29 december 2010)

vanaf 

€ 99,00 p.p.
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> prijzen
Prijs per persoon (zondag t/m vrijdag*)  

inclusief koffie en thee in de bus, onbe-

perkt drank (koffie, thee, fris, sap, wijn  

en bier) in het alpincenter, onbeperkt  

toegang tot piste, materiaal, uitgebreid 

lunch buffet en diner buffet bij deelname 

van minimaal:

50 personen - € 56,00

45 personen - € 58,00

40 personen - € 61,00

35 personen - € 65,00

30 personen - € 69,50

* Vertrekt u liever op zaterdag dan bedraagt de toeslag € 10,00 p.p.

07.30 uur: vertrek naar het Duitse Bottrop. Gratis 
koffie of thee in de bus.

10.30 uur*: aankomst in het Alpincenter in Bottrop 
welke met een lengte van 640 meter en een breedte 
van 30 meter de langste skihal ter wereld is. 365 
dagen per jaar biedt de skihal wintersporters de 
mogelijkheid om te skiën, te snowboarden en van 
de Après Ski te genieten. Dit allemaal volgens het 
unieke all inclusive concept: onbeperkt toegang tot 
de piste tot 23.00 uur, materiaal (ski’s / snowboard en 
schoenen), uitgebreid koud/warm buffet en drankjes 
(softdrinks, wijn & bier). 

Naast het skiën en/of snowboarden kunt u ook tegen 
een meerprijs genieten van outdoor activiteiten. 
Midden in het Ruhrgebied kunt u onder professio-
nele begeleiding o.a. klimmen in de Hochseilkletter-

garten, rodelen, surfen of nordic walken. U kunt ook 
heerlijk genieten van een drankje in de Franziskaner 
Biergarten met prachtig uitzicht over de gehele regio 
met als blikvanger de Tetraëder (kunstwerk wat het 
symbool van de stad Bottrop vertegenwoordigd).

22.00 uur: vertrekt de touringcar weer huiswaarts.

01.00 uur: aankomst in uw opstapplaats.

*Aankomsttijd in het Alpincenter is afhankelijk van de  

verkeerssituatie
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Alpincenter bottrop 

vanaf 

€ 56,00 p.p.



Skiën in Willingen, Sauerland

> prijzen
Prijs per persoon inclusief koffie of thee in 

de bus, skihuur, liftpas, uitgebreid buffet 

bij deelname van minimaal:

50 personen - € 83,00

45 personen - € 86,00

40 personen - € 89,50

35 personen - € 94,00

30 personen - € 100,00

05.00 uur: vertrek naar  het Duitse Willingen. 
Gratis koffie of thee in de bus.

Dit wintersportgebied mag dan in naam niet zo 
bekend zijn als Winterberg, toch is het skigebied 
nummer twee van het Sauerland. Het middelge-
bergte rond Willingen biedt 17 kilometer piste en 
voor de langlaufer is het gebied nog groter.  Op en 
rond de piste is het rustiger dan in Winterberg en  
een groot deel van de piste is voorzien van kunst-
sneeuwinstallaties. U bent dus grotendeels verzekerd 
van sneeuw.

Één cabinelift en dertien sleepliften zorgen voor 15 
afdalingen. Het dorp met ruim 8500 inwoners voor-
ziet ruim in de behoefte van de wintersporter.
Voor mogelijkheid tot een aantrekkelijke après-ski 
zijn er tientallen restaurants, café’s en hotels waar u 
iets kunt drinken.

Het is er gemoedelijk en er heerst een gezellige 
drukte. Door de geringe afstand van Nederland naar 
het Sauerland is het een ideale bestemming voor een 
korte vakantie of voor een dagtocht.

11.00 uur: aankomst in Willingen waar u meteen op 
de latten kunt. U heeft de hele middag de tijd om te 
skiën of om Willingen te verkennen.

17.30 uur:  aanvang uitgebreid buffet in restaurant 
Vis a Vis Hütte. Daarna kunt u in de bijbehorende ski-
hut de dag afsluiten met de groep.

21.00 uur: keert u weer huiswaarts. 
Onderweg kunt u film kijken als u dat wenst.
 
02.00 uur: aankomst in uw opstapplaats. 
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vanaf 

€ 83,00 p.p.



  

> prijzen
Prijs per persoon inclusief entree 

FlevOnice, 1 x koffie/thee/

chocolademelk, 1 x appeldriehoek, 

koek en zopie pakket en 

3-gangendiner bij deelname van 

minimaal:

50 personen - € 58.50

45 personen - € 60,00

40 personen - € 61,50

35 personen - € 64,00

30 personen - € 67,00

09.00 uur: vertrek naar Biddinghuizen voor een 
unieke schaatservaring. Een 5 kilometer lange 
schaatsbaan in de vrije natuur. Geen natuurijs en toch 
buiten schaatsen!

Zodra overdag de temperatuur rond de 11 graden of 
lager is dan kan FlevOnice zijn schaatsdeuren openen. 
Op het traject van de baan liggen buizen welke met 
behulp van Glycol, water  en chillers ervoor  zorgen 
dat het water bevriest. Gedurende 100 dagen blijft 
de schaatsbaan open voor liefhebbers.
Langs de baan staat een koek en zopie tentje en op 
hetzelfde terrein vindt u een groot restaurant. 
Tevens is er een 400 meter kunstijsbaan en een 
krabbelbaan voor de allerkleinsten.

11.00 uur: aankomst in FlevOnice  waar u wordt 
ontvangen met naar keuze koffie, thee, warme 
chocolademelk en een appeldriehoek. Daarna krijgt u 
een “koek en zopie” pakket bestaande uit 1 flesje 
drinken, 1 stuk fruit, een candybar en een FlevOnice 
Florijn t.w.v. € 2,50 en een waardebon voor een kop 
soep. U kunt zelf bepalen hoelang en wanneer u gaat 
schaatsen.

16.30 uur: vertrekt u per touringcar naar Houten voor 
een 3-gangendiner.

20.00 uur: aanvang terugreis.

21.15 uur: aankomst in uw opstapplaats.

vanaf 

€ 58,50 p.p.

(mogelijk vanaf half november, indien het koud genoeg is!)

vanaf 

€ 58,50 p.p.

Schaatsen in Flevonice
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Cirque du Soleil

> prijzen
aanvangstijden van de show:  

dinsdag t/m donderdag 19.30 uur

vrijdag / zaterdag 15.30 uur 

en 19.30 uur

zondag 13.00 uur en 17.00 uur 

Prijs bij 50 personen vanaf € 58,00 

(afhankelijk van beschikbaarheid en 

rang).

Vanaf 7 oktober tot en met 21 december 2010 kunt u 
Cirque du Soleil bewonderen in Amsterdam. Naast de 
Arena staat een enorme tent welke ‘Grand Chapi-
teau’ genoemd wordt.

Sinds 1996 komt Cirque du Soleil om de 2 jaar met  
‘Le Grand Chapiteau’ naar Nederland. De shows 
Saltimbanco, Alegría, Quidam, Dralion en Varekai 
werden al door meer dan 1 miljoen mensen uit heel 
Nederland bezocht.

De nieuwe voorstelling genaamd ‘Totem’ mag u niet 
missen. Het woord TOTEM laat zich in dit geval het 
beste vertalen als ‘levensboom’. 

Cirque du Soleil is een combinatie van extreem hoog-
staande acrobatiek, live music, prachtige kostuums en 
wonderlijke creaties. Wij adviseren u om zeker een 
bezoek te brengen aan deze fenomenale show.

Afhankelijk van de datum zijn er meerdere voorstel-
lingen per dag. U hoeft geen rekening te houden 
met openbaar vervoer, overstappen of dure parkeer-
plaatsen, want onze touringcar brengt u tot aan de 
ingang.

Indien u bijvoorbeeld kiest voor een avondvoor-
stelling om 19.30 uur dan vertrekt de touringcar 
vanuit uw opstapplaats om: 17.30 uur. 

De voorstelling duurt inclusief pauze 3 uur.
Om 23.00 uur vertrekt u vanuit Amsterdam naar huis. 
Aankomst ca. 00.30 uur.
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vanaf 

€ 58,00 p.p.



Blijdorp by Night

> prijzen
Prijs per persoon inclusief cocktail, warm en koud buffet, 

entree, rondleiding, klein dessert en onbeperkt drankjes 

(Hollands gedistilleerd) tijdens het buffet bij deelname 

van minimaal: 50 personen - € 68,00 Bij minder dan 50 

personen prijs op aanvraag. 

*meerprijs dessertbuffet de Trotse IJsvogel met diverse soorten ijs en 

ijstaarten, vruchtenmousses, slagroomsoesjes, luxe taartjes, salade van  

vers fruit, vruchtencoulis en slagroom € 5,50 p.p.

18.15 uur: vertrek naar Rotterdam voor bezoek aan 
Diergaarde Blijdorp.

19.00 uur: bij aankomst wordt u ontvangen in een 
sfeervol ingerichte ruimte. U krijgt een feestelijke 
cocktail (non-alcoholisch en licht-alcoholisch). Op de 
tafels staan schaaltjes met nootjes.

19.20 uur: Blijdorps “Cortez buffet” bestaande uit:
•	 Romige tomatensoep met gegratineerde  

kaas-croutons
•	 Gemarineerde zalm met een Japanse salade van 

witte kool & wakamé, geserveerd met een soja-
dressing

•	 Kipfilet in zoetzure saus met gewokte groenten
•	 Salade van Thaise garnalen met bleekselderij & 

koriander
•	 Miesalade met krab & broccoli
•	 Maïstortilla’s gevuld met pittig rundergehakt, 

verse groenten & ijsbergsla 

•	 salade Caprese; frisse salade met pomodori-
tomaat & mozzarella

•	 gehaktballetjes in tomatensaus
•	 Serrano-ham geserveerd met tapenade
•	 Pastaschotel met spinazie & gegrilde groenten
•	 Aardappelsalade met haricots verts & rib-

karbonade
•	 Ciabatta met kruidenboter

21.00 uur: u wordt in groepjes van 10 á 12 personen 
rondgeleid door deskundige gidsen in een 
schemerige dierentuin. 
Zouden de dieren al slapen……?

22.30 uur: onder het genot van een klein dessert en 
een kopje koffie met koffiegarnituur
of een ander drankje kunt u nog napraten tot:

24.00 uur : want dan gaan de dieren rusten.
01.00 uur : bent u weer in uw opstapplaats.

vanaf 

€ 68,00 p.p.

(dinsdag t/m zaterdag)
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14.00 uur: vertrek naar Rotterdam waar u uitstapt bij 
het schip De Rotterdam.
De Rotterdam kwam in 1959 bij de Holland-Amerika 
Lijn in de vaart als grootste passagiersschip dat ooit in 
Nederland werd gebouwd. De nieuwe eigenaar Rederij 
De Rotterdam B.V. heeft  gezorgd voor een grondige 
renovatie waardoor het schip in oude glorie is hersteld.
Al na uw eerste stappen over de loopplank ontdekt u 
het: u stapt in een andere en volkomen eigen wereld. 
De wereld van de levende legende “De Rotterdam”! 
Ervaar het exclusieve cruisegevoel en de magie van 
vroeger. U begint met koffie en gebak op de Glass and 
Close promenade. Daarna wordt u door de gids
opgehaald en begint u met een bezoek aan de boeg 
en de brug. U neemt een kijkje in het stuurhuis en alle 
achterliggende ruimtes. U komt op het voormalige 

sportdek en de achtersteven. Ook kunt u rondkijken 
in de machinekamer, de kaartenkamer, de radiokamer 
en de kapiteinshut. Deze tour geeft u een blik achter 
de schermen waardoor u een beeld krijgt van hoe het 
leven aan boord er vroeger uit zag. Een onderdeel 
van de rondleiding is ook het experience centre. Hier 
maakt u een reis van Rotterdam naar New York in 
enkele minuten.

17.15 uur: de bus brengt u naar historisch Delfshaven 
waar wij voor u een 3-gangendiner hebben 
gereserveerd in een prachtig gerestaureerd pakhuis.

17.30 uur:  aanvang diner.

19.30 uur:  aanvang terugreis.

> prijzen
Prijzen per persoon 

inclusief 1 x koffie/

thee/gebak, entree 

+ rondleiding, en 

3-gangendiner

bij deelname van 

minimaal:

50 personen - € 53,50

45 personen - € 54,50

40 personen - € 54,00

35 personen - € 56,00

30 personen - € 58,00

vanaf 

€ 53,50 p.p.

Rondleiding op De Rotterdam
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> prijzen
Prijs per persoon inclusief 1 x koffie/

appeltaart, entree Winterfair en Paleis het 

Loo bij deelname van minimaal:

50 personen - € 27,50

45 personen - € 28,00

40 personen - € 30,00

35 personen - € 31,50

30 personen - € 34,00

09.00 uur: vertrek naar Apeldoorn waar de Spirit of 
Winterfair gehouden wordt in Paleis Het Loo.

10.30 uur: ontvangst met koffie en appeltaart.
Daarna bezoekt u de bijzondere Winterfair met 
Koninklijke allure! Rondom het mooiste Paleis van 
Nederland verrijst een wit dorp. Hierin worden sfeer-
volle stands aangekleed met de mooiste, lekkerste 
en warmste seizoensproducten. Werkelijk alles wordt 
uit de kast gehaald op het gebied van Style en Living, 
accessoires, culinaire lekkernijen, demonstratie kerst-
ballen blazen, demonstratie van een chocolatier enz.

Behalve de Winterfair kunt u ook een bezoek bren-
gen aan Paleis het Loo. Dit 300 jaar oude Paleis is 
sinds 1984 geopend voor publiek. 

De kostbaar ingerichte vertrekken geven een beeld 
van  3 eeuwen bewoning door de Oranjes. Buiten 
ademen de baroktuinen met hun waterwerken de 
sfeer van de 17de eeuw.

16.30 uur: aanvang terugreis*.

18.30 uur: aankomst in uw opstapplaats.

* Wilt u liever later thuis komen en een diner onderweg 

gebruiken? Dan kan dat vanaf € 16,50 extra p.p.

Spirit of Winterfair

vanaf 

€ 27,50 p.p.

(17 t/m 21 november 2010)
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11.00 uur: vertrek naar Noordwijkerhout waar de 
Leeuwenhorst Winterfair gehouden wordt.

12.00 uur: aankomst op de Winterfair waar meer dan 
100 standhouders prachtige bloemstukken, originele 
geschenken en unieke hebbedingen aanbieden voor 
huis en tuin. De Fair vindt plaats in het sfeervolle 
hotel Leeuwenhorst, in vroeger jaren een seminarie.
De rotonde-zaal met zijn  pilaren en gebrandschil-
derde ramen ademt nog de sfeer van de kapel van 
voorheen.  U kunt uw hart ophalen aan alles wat 
lekker is. Bijzondere producten op basis van ahorn- 
siroop, cranberry’s, bonbons, ambachtelijk brood, 
delicatessen uit diverse landen, de lekkerste vinai-
grettes, gerookte knoflook en wijnproeverijen. 
Voor de koude winterdagen is er een keur aan out-
door kleding, Noorse truien en comfortabele warme 
laarzen. Maar ook modeaccessoires, antiek en bro-
cante zorgen voor een diversiteit aan producten zodat 
niemand met lege handen naar huis hoeft te gaan.

Dat de Winterfair al jaren zo succesvol is, is mede te 
danken aan het feit dat er volop variatie is. Geen alle-
daagse dingen die in elke winkel te koop zijn, maar 
aparte decoraties, gebruiksartikelen en cadeaus. 
Behalve dat er veel te shoppen valt, is er ook genoeg 
om inspiratie op te doen of om in kerstsfeer te 
komen. Een meesterbloembinder geeft originele 
demonstraties en u krijgt tips en trucs om  thuis zelf 
creatieve bloemstukken te maken. Er zijn speelse 
kleurenpresentaties waarin u leert, wat de invloed is 
van kleding op uw uitstraling en u kunt een mozaïek 
workshop volgen, waarin u een kerstdecoratie maakt 
van tegels, serviesgoed en kralen.

17.00 uur: vertrek naar restaurant de Oude Tol in 
Sassenheim  voor een stamppotbuffet. Vooraf heeft u 
tijd voor een aperitief.

20.00 uur: brengen wij u weer terug naar huis.
21.00 uur: aankomst in uw opstapplaats.

 (20 en 21 november 2010)

Winterfair Leeuwenhorst

> prijzen
Prijs per persoon inclusief entree 

Winterfair en stamppotbuffet bij 

deelname van minimaal:

50 personen - € 29,50

45 personen - € 30,50

40 personen - € 31,50

35 personen - € 33,00

30 personen - € 35,50

vanaf 

€ 29,50 p.p.
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12.30 uur: vertrek vanuit uw opstapplaats.

14.00 uur: aankomst in  De Weistaar in Maarsbergen.
De familie Van Wolfswinkel is ruim 35 jaar geleden 
begonnen met het maken van kaas en boter. Gelei-
delijk aan kwamen steeds meer bezoekers een kijkje 
nemen in de kaasmakerij en ambachtelijke producten 
kopen in de sfeervolle winkel. In de loop der jaren 
is het bedrijf uitgebreid met o.a. een kaasmuseum, 
zalenverhuur en belevingsarrangementen. Altijd 
wordt er rekening gehouden met het boerenkarakter 
en het bijzondere landschap waar De Weistaar zich 
in bevindt. U begint de middag met koffie en gebak. 
Daarna krijgt u een film te zien over het proces van 
kaas maken en bezoekt u op eigen gelegenheid de 
oude kaasmakerij. 

15.45 uur: begint er een spannende show gespeeld 
met uw eigen gezelschap.

Er worden 2 groepen gemaakt en deze groepen 
gaan tegen elkaar strijden. Wie weet het meest van 
Nederland? Door middel van de verschillende rondes 
zal duidelijk worden welke groep de titel ‘Ik Hou van 
Holland’ gaat winnen!

We gaan terug in de tijd. Er worden vragen gesteld 
over de Nederlandse cultuur, sport en onze BN’ers. 
Verder komen de echte Hollandse meezingers aan 
bod en ook de spellingsronde zal niet ontbreken. 
Door een presentator wordt deze show in goede 
banen geleid.

17.30 uur: aanvang stamppot buffet.

19.15 uur: aanvang terugrit.

20.30 uur: aankomst in uw opstapplaats.

Kaasmakerij en Ik hou van Holland 

> prijzen
Prijs per persoon inclusief bezoek 

kaasmuseum, film, 2 x koffie/           

1 x gesorteerd gebak, spel “Ik hou 

van Holland”, stamppot buffet bij 

deelname van minimaal:

50 personen - € 39,00

45 personen - € 40,50

40 personen - € 43,00

35 personen - € 46,00

30 personen - € 50,00

vanaf 

€ 39,00 p.p.

Herten en Brabantse Natuur 
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> prijzen
Prijs per persoon inclusief 1 x koffie, 

1 x koek, 1 x koffie/thee/fris, entree 

en rondleiding hertenboerderij, 

koffietafel, rondrit, stamppotbuffet 

bij deelname van minimaal:

50 personen - € 43,00

45 personen - € 44,50

40 personen - € 46,00

35 personen - € 48,00

30 personen - € 50,50
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10.00 uur: vertrek richting Hulten vlakbij Breda.

11.15 uur: aankomst op  Edelhertenboerderij “De 
Zonhoeve” waar u wordt ontvangen met koffie of 
thee met koek. Op deze boerderij worden Edelherten 
op een dier-en milieuvriendelijke wijze gehouden, 
waarbij het welzijn van de dieren en respect voor de 
natuur centraal staan. Eerst krijgt u een dia-repor-
tage te zien met deskundige uitleg, daarna bezoekt 
u de weilanden en stallen met de herten. Na afloop 
krijgt u een tweede kop koffie, thee of fris naar 
keuze. 

Er is ook gelegenheid om souvenirs te kopen. Indien 
u wilt kunt u hertenvlees proeven en eventueel tegen 
een betaalbare prijs mee naar huis nemen.

13.00 uur: vertrek naar Gilze voor de koffietafel met 
warm vlees.

14.30 uur: rondrit met gids per touringcar door de 
Brabantse natuur langs Vliegbasis Gilze-Rijen (de 
Nederlandse Helikopterbasis) en door een aantal pit-
toreske dorpjes. Via de bosrijke en historische route 
(met o.a. kasteel “Bouvigne” bij Breda) komen we 
langs het nieuwe natuurreservaat “De Bleeke Heide” 
met veel watervogels.

17.00 uur: aanvang stamppotbuffet in restaurant De 
Hooikar te Gilze.

19.00 uur: aanvang terugrit.

20.30 uur: aankomst in uw opstapplaats.

vanaf 

€ 43,00 p.p.

Herten en Brabantse Natuur 



09.30 uur: vertrek vanuit uw opstapplaats naar 
Ameide in de Alblasserwaard, waar u in restaurant 
Het Wapen van Ameide wordt ontvangen met koffie 
en gebak.

11.00 uur: u kunt kiezen uit de volgende shows: glas-
blazen of een uilendemonstratie. Deze keuze dient u 
vooraf kenbaar te maken.

12.30 uur: aanvang Winterkostbuffet, bestaande uit 
erwtensoep, hutspot met klapstuk, boerenkool, rook-
worst en zuurkool met spek. Als toetje krijgt u warme 
gustard met tutti frutti.

Na de maaltijd gaat u een schitterende tocht maken 
door de Alblasserwaard gelegen aan de zuidrand 
van het Groene Hart. Deze polder wordt samen met 

Vijfheerenlanden omringd door de rivieren Lek, 
Noord, Linge en Merwede. U vindt hier een puur Hol-
lands landschap met groene weiden, zwart bont vee, 
knotwilgen en molens, typische dijkdorpen, histo-
rische boerderijen en hoogstamfruitboomgaarden. 
Onderweg een kleine pauze voor een consumptie in 
Oud Alblas.

16.00 uur:  aanvang terugrit.

17.00 uur:  aankomst in uw opstapplaats.

> prijzen
Prijs per persoon inclusief 

1 x koffie en 1 x gebak, 

demonstratie naar keuze, 

Winterkostbuffet en 

consumptie bij deelname 

van minimaal:

50 personen - € 42,50

45 personen - € 43,50

40 personen - € 44,50

35 personen - € 46,50

30 personen - € 48,50

Winterse Verwendag Ameide

vanaf 

€ 42,50 p.p.
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bezoek aan de Kerstmarkt in Dordrecht

08.30 uur: vertrek naar Ameide in de Alblasserwaard.

09.30 uur: aankomst in restaurant Het Wapen van 
Ameide waar u wordt ontvangen met koffie en 
gebak.

10.45 uur: vertrekt u per touringcar en een gids naar 
Dordrecht voor een bezoek aan de Kerstmarkt in 
de oude binnenstad van deze prachtige stad. Deze 
markt met meer dan 400 kramen trekt jaarlijks vele 
tienduizenden bezoekers. 

Als u om 11.30 uur arriveert in Dordrecht kunt u 
vlak bij de markt uitstappen en worden de bussen 
begeleid naar een speciale parkeerplaats. Op deze  
Kerstmarkt kunt u naar hartelust rondsnuffelen en

uiteraard kunt u er van alles kopen, ook om de 
inwendige mens te versterken.

15.00 uur: vertrek per touringcar naar Het Wapen van 
Ameide waar u na aankomst een consumptie krijgt 
aangeboden. Daarna kunt u genieten van een heer-
lijke show van de zingende Kerstman.
Eventueel kunt u ervoor kiezen om iedereen nog 
een presentje te laten ontvangen tegen een kleine 
meerprijs*.

17.30 uur: aanvang kerstkoffietafel**.

19.30 uur: aanvang terugreis.

20.30 uur: aankomst in uw opstapplaats.

vanaf 

€ 43,50 p.p.

(alleen op 17, 18 en 19 december 2010)

Zingende Kerstman

  * toeslag presentje € 2,00 per persoon

** toeslag 4-gangen kerstdiner € 7,75 per persoon
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> prijzen
Prijs per persoon 

inclusief 2 x koffie en 1 x 

kerstgebakje, gids, bezoek 

kerstmarkt, consumptie, 

zingende Kerstman 

en kerstkoffietafel bij 

deelname van minimaal:

50 personen - € 43,50

45 personen - € 44,50

40 personen - € 46,50

35 personen - € 48,50

30 personen - € 51,00

bezoek aan de Kerstmarkt in Dordrecht
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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


