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Beste lezer(es),

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

seizoen 2011/2012

Met zorg hebben wij wederom een aantal dagtochten 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 dagtocht 

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 een passende offerte voor u 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 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 € 1,55 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 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 kijk op www.sktb.nl
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Dag 1
04.00 uur: vertrek richting Frankrijk (onderweg een 
korte pauze).

10.00 uur: aankomst in Disneyland waar u verblijft in 
hotel Santa Fé welke direct gelegen is bij de parken. 
Dit hotel is gebouwd in de sfeer van het Amerikaanse 
zuidwesten met zijn smeltkroes van Indiaanse, Spaanse 
en Mexicaanse invloeden. De bontgekleurde kamers 
zijn verdeeld over 42 “pueblos” gebouwd in traditio-
nele kubusstijl. Vanaf het hotel loopt u in 20 minuten 
naar de parken, maar u kunt ook gebruik maken van 
een pendelbus. U heeft de gehele dag de tijd om 
de parken te bezoeken. ’s Avonds kunt u naar eigen 
keuze dineren op de parken of in het hotel bij La 
Cantina (prijs niet inbegrepen). Hier vindt u de sfeer 
van een café annex kruidenierswinkel in de woes-
tijn. In dit originele zelfbedieningsrestaurant kunt u 

zelf het menu van uw keuze samenstellen. In de Rio 
Grande Bar vindt u een ruim aanbod aan cocktails en 
een selectie bierspecialiteiten. Ook is er elke avond 
muziek!

Dag 2
08.00 uur: ontbijt.

09.00 uur: dagbesteding naar eigen keuze. U kunt 
Disneyland Park bezoeken of Walt Disney Studio’s Park 
maar u kunt natuurlijk ook met de metro naar Parijs 
gaan om een bezoek te brengen aan het centrum.

17.00 uur: vertrek huiswaarts (onderweg een korte 
pauze).

23.30 uur: aankomst in uw opstapplaats.

> prijzen
Prijs per persoon inclusief 1 x logies/

ontbijt (bij verblijf in een 2-pers.kamer) 

en een 2-daags entree (hopperticket) 

voor beide parken. 

Prijs bij 50 personen - € 148,00

(kinderen 3 t/m 11 jaar - € 95,00)

Prijs bij minder dan 50 personen op aanvraag.

N.B. gaat u liever 3 dagen naar Disneyland 

Parijs dan kan dat voor de volgende prijs:

Prijs bij 50 personen - € 203,00*

(kinderen 3 t/m 11 jaar) - € 124,00

*inclusief 2 x logies/ontbijt en een 3-daags entree voor 

beide parken.

(in kerstsfeer vanaf 7 november 2011 t/m 8 januari 2012)

 2 of 3 dagen Disneyland Parijs 

vanaf 

€ 148,00 p.p.

©Disney©Disney

©Disney



(aankomst zondag t/m donderdag* m.u.v. de vakanties)

  

Toeslag 1-pers. kamer € 25,00

* bij aankomst op vrijdag of zaterdag prijs op aanvraag.

Dag 1
10.30 uur: vertrek vanuit uw opstapplaats naar Assen.
12.30 uur: onderweg lunch.
15.00 uur: aankomst in 4* hotel de Bonte Wever. 
Wat is de Bonte Wever? Een 4* all-inclusive hotel 
met een subtropisch zwembad, sauna, ijsbaan, live 
entertainment en een fitnesscentrum. Dit sfeervolle 
hotel biedt u het beste van een heleboel werelden 
dus kom zwemmen tussen Sumoworstelaars en 
waterspuwende draken, stoom afblazen in een 
paradijselijke sauna, ontdekken of u ‘stiekem’ even 
snel bent als Erben Wennemars in zijn beste dagen, 
supergoed eten én slapen bij De Bonte Wever. Kijk, 
proef, ervaar en beleef: feel good, have fun! 

Inbegrepen is:
• een overnachting in een comfortabele kamer
• ontbijtbuffet
• dinerbuffet
• onbeperkt drankjes (alcoholische dranken uit het 

huisassortiment)
• diverse lekkernijen gedurende de dag en avond
• onbeperkt toegang tot het subtropisch zwem- en 

saunaparadijs 
• onbeperkt toegang tot de 400 meter ijsbaan
• onbeperkt toegang tot het professionele 

fitnesscentrum 
• deelname aan diverse aquasporten en groepslessen 

in het fitnesscentrum
• vrij toegang tot Speelstad Oranje
• toegang tot uitgaanscentrum de Caféstraat 

(inclusief onbeperkt drankjes)
• iedere avond live-entertainment
• deelname aan diverse activiteiten
• vrij gebruik van diverse spelfaciliteiten 

Dag 2
10.30 uur: na het ontbijt vertrekt de touringcar weer 
huiswaarts. Onderweg een vrije stop.
14.30 uur: aankomst in uw opstapplaats.

> prijzen
Prijs per persoon inclusief 

lunch (koffietafel + 

kroket), 1 overnachting 

op basis van all inclusive 

(bij verblijf in een 2-pers.

kamer) bij deelname van 

minimaal:

50 personen - € 107,50

45 personen - € 109,50

40 personen - € 112,00

35 personen - € 115,50

30 personen - € 120,00

 2 dagen  all inclusive hotel de Bonte Wever 

vanaf 

€ 107,50 p.p.
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bezoek aan de Kerstmarkt in Dordrecht

08:00 uur: vertrek naar Oldebroek.

10.30 uur: aankomst bij Boerderijmuseum De 
Bovenstreek waar u wordt ontvangen met koffie 
en krentenwegge. Dit museum toont u hoe het 
boerenleven vroeger was en hoe een boerderij uit 
1753 er uit zag. Tijdens dit bezoek krijgt u ook een 
klederdracht show te zien.

12.30 uur: boerenbroodmaaltijd bestaande uit soep, 
broodjes met beleg, krentenbrood, koffie en thee.

13.30 uur: vertrek per touringcar naar de haven van 
Elburg waar u een bezoek brengt aan Palingrokerij 
van Triest. Sinds 1892 wordt hier, al vier generaties 
lang, volgens traditie op een geheel eigen 
ambachtelijke manier paling gerookt. 
Waar elders massaproductie plaatsvindt door 

middel van elektrische rookkasten, onderscheidt 
Palingrokerij van Triest zich als één van de weinige 
palingrokers nog steeds door de traditionele wijze 
van roken. De “gereukte oal” van Van Triest is voor 
de fijnproever dan ook een ware delicatesse en 
geniet landelijke bekendheid.

15.30 uur: na het bezoek van de palingrokerij 
vertrekt u per rondvaartboot vanuit de haven van 
Elburg naar Biddinghuizen.

17.00 uur: 3-gangendiner in restaurant 
Bremerbergsehoek te Biddinghuizen.

19.00 uur: aanvang terugreis.

21.00 uur: aankomst in uw opstapplaats.

vanaf 

€ 57,00 p.p.
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> prijzen
Prijs per persoon 

inclusief 1 x koffie, 1 x 

krentenwegge, entree, 

klederdracht show, 

boerenbroodmaaltijd, 

palingrokerij, rondvaart 

en 3-gangendiner bij 

deelname van minimaal:

50 personen - € 57,00

45 personen - € 58,50

40 personen - € 60,00

35 personen - € 62,50

30 personen - € 65,50

veluwe en Flevoland tocht



 Country & Christmas fair Kasteel de Haar 

> prijzen
Prijs per persoon inclusief entree Country & 

Christmas Fair bij deelname van minimaal:

50 personen - € 23,00

45 personen - € 24,00

40 personen - € 25,00

35 personen - € 26,50

30 personen - € 29,00

10.00 uur: vertrek naar Haarzuilens waar de Country 
& Christmas Fair gehouden wordt.
Een groots en sfeervol kerstevenement met een 
echte overdekte ijsbaan dus de schaatsen kunnen 
mee. U kunt ter plaatse ook schaatsen huren á 
€ 3,- per dag. Deze happening vindt plaats in de 
tuinen rondom het Kasteel en in de kapel van  
Kasteel de Haar. Honderden met kaarsen verlichte 
vuurkorven, kerstbomen en speciale sfeerverlichting 
leiden u langs ruim 200 verwarmde stands, gevuld 
met de meest bijzondere, klassieke en trendy 
kerstaccessoires, heerlijke delicatessen, kleding voor 
het buitenleven en feestelijke nouveautés en andere 
romantische sfeerelementen die de wintermaanden 

tot zo’n sfeervolle belevenis maken.
Tijdens de fair worden er rondleidingen in het 
kasteel gegeven. Deze kaarten kunt u ter plaatse 
á € 5,- per persoon kopen maar wij kunnen deze  
uiteraard ook voor u verzorgen.

16.30 uur: aanvang terugreis*

18.00 uur: aankomst in uw opstapplaats.

*Wilt u liever langer blijven en/of een diner onderweg of 

ter plaatse gebruiken? Dan kan dat voor een meerprijs 

van € 19,50 p.p. 

vanaf 

€ 23,00 p.p.

(23 t/m 27 november)

6



> prijzen
Prijs per persoon inclusief entree Country & 

Christmas Fair bij deelname van minimaal:

50 personen - € 23,00

45 personen - € 24,00

40 personen - € 25,00

35 personen - € 26,50

30 personen - € 29,00

Prijs per persoon inclusief 

2 x koffie en 1 x gebak, 

entree Fluweelengrot, 

3-gangendiner bij 

deelname van minimaal:

50 personen - € 43,00

45 personen - € 44,50

40 personen - € 46,50

35 personen - € 49,50

30 personen - € 53,00

(18 november t/m 23 december)

08.00 uur: vertrek naar Valkenburg.

09.30 uur: onderweg koffie met gebak.

12.15 uur: aankomst in Valkenburg waar gedurende 
een aantal weken in november en december 
een ondergrondse kerstmarkt gehouden wordt 
in de Fluweelengrot. Sinds jaar en dag is dit 
dé kerstattractie van Valkenburg. Maar ook 
bovengronds is er genoeg te beleven: de Christmas 

Parade, de zingende kerstboom, sfeervolle lichtjes, 
engelenhaar en soms een onverwacht pak sneeuw.
U heeft de hele middag de tijd om Valkenburg te 
beleven.

17.30 uur: vertrek vanuit Valkenburg naar een 
restaurant op de route naar huis waar u een 
3-gangendiner geserveerd krijgt.

21.30 uur: aankomst in uw opstapplaats.

vanaf 

€ 43,00 p.p.

Kerstmarkt Fluweelengrot  
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10.45 uur: vertrek naar Leerdam.

12.00 uur: u gaat aan boord gaat van de “Parel van 
de Linge” van rederij Leerdam.
De rivier De Linge stroomt van Oost naar West 
door de Betuwe. U vaart door een prachtig gebied 
genaamd Betuwse Stromen. Onderweg komt u langs 
verschillende plaatsen zoals Acquoy, Rumpt, Beesd 
en Enspijk. Tijdens de tocht krijgt u uitleg over de 
bezienswaardigheden in deze plaatsen. U krijgt, zoals 

in de titel van deze tocht al staat vermeld, een kop 
erwtensoep met volkorenbrood en katenspek. Tevens 
is een drankje inbegrepen.

14.00 uur: via een mooie route langs de molens van 
Kinderdijk rijden we weer naar huis.

15.30 uur: bent u weer terug in uw opstapplaats.

Snert Vaart

> prijzen
Prijs per persoon inclusief  

2 uur varen, 1 consumptie, 1 kop 

erwtensoep met volkorenbrood 

en katenspek bij deelname van 

minimaal:

50 personen - € 21,00

45 personen - € 21,50

40 personen - € 22,50

35 personen - € 24,00

30 personen - € 25,50

vanaf 

€ 21,00 p.p.
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> prijzen
Prijs per persoon inclusief entree 

bij deelname van minimaal:

50 personen - € 26,00

45 personen - € 27,50

40 personen - € 29,00

35 personen - € 30,50

30 personen - € 33,00

TiP- Wilt u tijdens de heenreis koffie 

met gebak dan kan dat voor een 

meerprijs van € 6,00 p.p.
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09.00 uur: vertrek naar Amsterdam.

10.30 uur: aankomst bij de Huishoudbeurs waar u 
praktisch voor de ingang uit kunt stappen.
Deze beurs wordt gehouden in de RAI en biedt de 
volgende thema’s:
Mode & Verzorging,Wonen,Shopfestijn Mode en 
Festival Fantastique.

Ruim 450 exposanten tonen hun nieuwste producten 
en diensten. Bezoekers kunnen zich laten inspireren 
door de laatste trend op het gebied van verzorging, 
fashion en lifestyle.
Daarnaast valt er van alles te proeven, te zien en 

te leren. Ook zijn er vele voordelen en “koop-
jes” te behalen. Er is veel aandacht voor kleding, 
lichaamsverzorging, beweging en gezonde voeding. 
Natuurlijk zijn er genoeg hapjes en drankjes om uit 
te proberen.
Het Festival Fantastique is een festivalterrein op klein 
formaat met workshops, optredens van bekende 
artiesten en ander verrassend vermaak.
Kortom een prima bestemming voor een leuke prijs!

16.30 uur: aanvang terugreis.

18.00 uur: aankomst in uw opstapplaats.

vanaf 

€ 26,00 p.p.

Huishoudbeurs Amsterdam 
(18 t/m 26 februari 2012)



> prijzen
Prijs per persoon inclusief 1 x koffie, 

1 x gebak, entree en rondleiding kerk, 

lunch, rondleiding Nai, 3-gangendiner 

incl.1 consumptie (fris, bier, wijn) bij 

deelname van minimaal:

50 personen - € 56,50

45 personen - € 58,00

40 personen - € 60,50

35 personen - € 60,00

30 personen - € 63,00

10.00 uur: vertrek naar Rotterdam.
10.45 uur: aankomst bij de Grote of St.Laurenskerk. 
Na een kop koffie met gebak krijgt u een uitgebreide 
rondleiding. Deze kerk is het enige monument uit 
de Middeleeuwen in Rotterdam en is gebouwd 
tussen 1449 en 1525. Voor velen staat de Laurenskerk 
symbool voor de geschiedenis van Rotterdam. Zo kon 
men in de Middeleeuwen het Rotterdamse stadsbur-
gerschap kopen door 3000 stenen bij te dragen aan 
de bouw van de toren. 
Ook nu blijft de Laurenskerk een imposante aanwe-
zigheid te midden van alle architectonische nieuw-
bouw in het hedendaagse ‘Manhattan aan de Maas’.
12.15 uur: lunch in het Maritime Hotel.
13.15 uur: u krijgt een rondleiding achter de scher-
men van het Nederlands Architectuur instituut. Hoog-
tepunt vormt het bezoek aan het depot waar het 
NAi-collectiemateriaal ligt. Deze ruimte is normaal 
gesproken gesloten voor publiek en alleen tijdens 
deze rondleiding toegankelijk. Het NAi beheert één 

van de grootste bouwkunstcollecties ter wereld: 
achttien strekkende kilometer met o.a. tekeningen, 
schetsen en maquettes van vermaarde Nederlandse 
architecten, zoals Berlage, Rietveld, Dudok en Oud.
14.45 uur: u kunt op eigen gelegenheid de verschil-
lende tentoonstellingszalen, de bibliotheek en de col-
lectievleugel ontdekken of nog even de stad ingaan.
17.15 uur: diner bij restaurant Izkaya. Bij dit bijzon-
dere restaurant (Aziatisch georiënteerd) is uw tafel 
een “touchpanel”. Een beamer vanuit de lamp strooit 
een tafellaken uit. Romantische bui? Zoetkleurige 
bloemetjes als projectie. Meer neutraal? Kies voor 
een egaal grijze kleur of het logo van uw bedrijf of 
vereniging. Een bestelling plaatsen gaat met een 
druk op de knop.
Een kijkje in de keuken nemen kan via een webcam.  
Een bijzonder restaurant waar u zeker een keer 
geweest moet zijn!
19.00 uur: vertrek huiswaarts.
19.45 uur: aankomst in uw opstapplaats.

Cultureel Rotterdam

vanaf 

€ 56,50 p.p.
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11.30 uur: vertrek naar Baarle-Nassau gelegen op de 
grens van België en Nederland.

13.00 uur: aankomst bij restaurant Den Engel waar u 
begint met warme chocolademelk met slagroom en 
een Brabants worstenbroodje.
Daarna wordt u door de boswachter meegenomen 
voor een Winter-boswandeling  langs een
Edelhertenfarm op Landgoed Schaluinen. 
Halverwege deze wandeling wordt er een pauze 
ingelast voor een glas glühwein in de boshut.

16.00 uur: bent u weer terug in restaurant Den 
Engel. Op eigen gelegenheid kunt u  Baarle-Nassau 
bezoeken*. Dit is het merkwaardigste dorp van 
Nederland. 30 stukjes België en Nederland, die in 

elkaar verweven het dorp Baarle vormen. Een dorp 
met twee burgemeesters, twee scholen en twee 
postkantoren. 

17.30 uur: aanvang winterbuffet bestaande uit 
romige hertenpeper van Landgoed Schaluinen met 
stamppot wortel en uien, spruitjes en stoofpeertjes. 
Als dessert huisgemaakte chocolademousse met 
slagroom en advocaat.

19.30 uur: aanvang terugreis.

21.00 uur: aankomst in uw opstapplaats.

* U kunt ook Brouwerij Korenaar bezoeken. Meerprijs € 9,- 

per persoon inclusief rondleiding en kleine proeverij.

Winter wonderarrangement

> prijzen
Prijs per persoon inclusief 1 x warme 

chocolademelk met slagroom, 

1 x worstenbroodje, wandeling 

o.l.v. boswachter, 1 x glühwein, 

stamppotbuffet, dessert bij deelname 

van minimaal:

50 personen - € 46,50

45 personen - € 47,50

40 personen - € 49,00

35 personen - € 50,50

30 personen - € 53,00

vanaf 

€ 46,50 p.p.
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Dickens Festijn Deventer 

> prijzen
Prijs per persoon inclusief 

2 x koffie en 1 x gebak, 

bezoek Dickens Festijn en 

buffet bij deelname van 

minimaal:

50 personen - € 56,00

45 personen - € 58,00

40 personen - € 60,00

35 personen - € 63,00

30 personen - € 67,00

08.00 uur: vertrek naar Deventer.

09.15 uur: onderweg stoppen we voor koffie en 
gebak.

11.00 uur: aankomst in Deventer. Dit jaar wordt 
voor de 21e keer het Dickens Festijn gehouden. 
Dit Festijn trekt jaarlijks meer dan 150.000 
bezoekers die de 19e-eeuwse sfeer komen proeven 
in de binnenstad van Deventer. In het historische 
Bergkwartier komen ruim 900 personages uit de 
beroemde boeken van de Engelse schrijver Charles 
Dickens tot leven: van Scrooge tot Oliver Twist, 
van Mr. Pickwick tot Christmas Carol Singers, van 
weeskinderen tot dronkaards, van kantoorklerken 
tot deftige lieden. Het Dickens Festijn is beide 
dagen van 11.00 tot 17.00 uur. De hele stad is in 

kerstsfeer gedompeld en op zaterdag wordt er een 
kerstmarkt gehouden in de verwarmde Grote of 
Lebuïnuskerk die onderdak biedt aan 70 kramen. 
Op zondag is er een gewone (openlucht) kerstmarkt 
en zijn de winkels geopend. Bovendien zijn er deze 
dag tal van gratis toegankelijke concerten welke 
plaatsvinden in de kerken met deelname van koren 
en muziekverenigingen uit Deventer en omgeving.

17.00 uur: aanvang terugreis.

18.30 uur: onderweg een uitgebreid en feestelijk 
buffet.

20.30 uur: vervolg terugreis.

22.00 uur: aankomst in uw opstapplaats.

vanaf 

€ 56,00 p.p.

(17 en 18 december)
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> prijzen
Prijs per persoon inclusief 

2 x koffie, 1 x cake, 

workshop kaasmaken, halve 

kaas, lunch, rondleiding, 

1 x koffie en 1 x koek bij 

deelname van minimaal:

50 personen - € 39,50

45 personen - € 40,50

40 personen - € 44,50

35 personen - € 46,50

30 personen - € 51,00

50 personen - € 56,00

45 personen - € 58,00

40 personen - € 60,00

35 personen - € 63,00

30 personen - € 67,00

08.00 uur: vertrek naar Katwoude/Volendam in 
Noord-Holland.

10.00 uur: aankomst bij de Simonehoeve waar 
u wordt ontvangen met koffie en cake. In deze 
beroemde kaasboerderij en klompenmakerij krijgt u 
een workshop boerenkaas maken. Na afloop krijgt u 
uw eigengemaakte kaas mee naar huis.

12.30 uur: typisch Hollandse lunch in buffetvorm 
in het oer-Hollandse boerenrestaurant van de 
Simonehoeve.

13.45 uur: rondleiding door de Simonehoeve. U 
bezoekt de grote klompenmakerij waar u nog 
echt kunt zien hoe klompen met de hand uit hout 

gesneden worden. Tevens kunt u ook zien hoe deze 
klompen machinaal gemaakt worden. Er is ook een 
winkel aanwezig met een groot assortiment aan 
souvenirs, waaronder ook het echte Delfts Blauw 
aardewerk.

15.00 uur: nabewerking van uw kaasje en afsluitend 
is er voor iedereen koffie met koek.

16.00 uur: aanvang terugreis*

18.00 uur: aankomst in uw opstapplaats.

* Wilt u liever later thuiskomen en een diner onderweg 

gebruiken? Dan kan dat voor een meerprijs van € 19,50 

per persoon. 

vanaf 

€ 39,50 p.p.

Boerenkaas maken bij de Simonehoeve
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Kerstmarkt in de Rijnhal  

> prijzen
Prijs per persoon inclusief entree 

kerstmarkt bij deelname van minimaal:

50 personen - € 15,50

45 personen - € 16,50

40 personen - € 18,00

35 personen - € 19,50

30 personen - € 22,00

09.45 uur: vertrek naar Arnhem voor een bezoek aan 
de grootste en mooiste kerstmarkt.

11.30 uur: aankomst in de Rijnhal waar deze 
overdekte kerstmarkt gehouden wordt. Onder 
enorme kroonluchters met meer dan 100.000 
kerstlampjes staan ruim 150 kerstkramen. Nationale 
en internationale standhouders verkopen de mooiste, 
leukste en voordeligste kerst en cadeau artikelen.
Kaarsen, kerstballen, kerstmannen, versieringen en  
kerststallen, maar ook sieraden, speelgoed, kleding 
en andere leuke hebbedingen.
Op het kerst demonstratieplein kunt u meedoen aan 
talloze workshops en genieten van de vele

demonstraties. Ook aan de inwendige mens is 
gedacht. Op de diverse horeca pleinen kunt u uw 
hart ophalen. Gedurende de dag zullen de meest 
uiteenlopende koren hun liederen ten gehore 
brengen.

16.30 uur: aanvang terugreis*

18.30 uur: aankomst in uw opstapplaats.

* Wilt u liever later thuiskomen en een diner onderweg 

gebruiken? Dan kan dat vanaf € 19,50 per persoon. 

U bent dan om 20.00 uur weer terug in uw opstapplaats.
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vanaf 

€ 15,50 p.p.

(9 t/m 11 december)



  

Kerststallentocht in België en grensstreek

> prijzen
Prijs per persoon inclusief erwtensoep 

met brood, rondrit met gids, 

1 x glühwein of warme 

chocolademelk, 3-gangendiner 

bij deelname van minimaal:

50 personen - € 34,00

45 personen - € 35,00  

40 personen - € 36,00

35 personen - € 38,00

30 personen - € 40,50

11.00 uur: vertrek naar het Brabantse Terheijden.

12.00 uur: aankomst in restaurant De Gouden leeuw 
waar u wordt ontvangen met erwtensoep.

13.00 uur: vertrek per touringcar voor een rondrit 
langs diverse kerststallen in Nederland en België.
Onderweg vertelt een gids over de verschillende 
bezienswaardigheden.
U begint in Ulvenhout waar de eerste stal met 
vier Koningen staat. Dan verder via Chaam naar 
Baarle-Nassau naar een mooie Kempische stal bij de 
Belgische kerk. Vervolgens rijdt u naar het centrum 
van Turnhout voor een bezoek aan de St. Pieterskerk, 
buiten op de Grote Markt staat een levende kerststal. 
Hier krijgt u een drankje aangeboden. Daarna vertrek 

richting Nederland via Hoogstraten en Meersel- dreef 
waar een replica van de grot uit Lourdes staat.

16.30 uur: bent u weer terug in Terheijden voor een 
3-gangendiner bestaande uit:

Gevuld vleespasteitje

Kalkoenoester gevuld met rundergehakt, 
champignonsaus, twee soorten warme groenten,
gemengde salade, appelmoes, aardappelkroketjes en 
frites

Dessert
19.30 uur: aankomst in uw opstapplaats.

15

vanaf 

€ 34,00 p.p.

(Vanaf 16 december 2011 tot 7 januari 2012 m.u.v. 1e en 2e kerstdag) 



> prijzen
Prijs per persoon inclusief 2 x koffie 

of thee, 1 x gebak en een 4-gangen 

verrassingsmenu bij deelname van 

minimaal:

50 personen - € 35,50

45 personen - € 37,00

40 personen - € 39,50

35 personen - € 42,50

30 personen - € 46,00

08.00 uur: vertrek vanuit uw opstapplaats naar 
Brugge.

09.00 uur: onderweg stoppen we voor koffie en 
gebak.  

11.45 uur: aankomst in Brugge waar ieder jaar een 
kerstmarkt gehouden wordt. Op drie verschillende 
pleinen verspreid door de stad staan de kerstkramen 
opgesteld. De feestelijk verlichte winkelstraten in 
combinatie met de kerstkramen staan garant voor de 
ultieme kerstbeleving. Dit is dé plek waar u mooie en 
originele kerstcadeaus aantreft.
Bovendien worden echte Bourgondiërs op-en-top ver-

wend met culinaire lekkernijen en specialiteiten.
Op de kerstmarkt in Brugge vindt tevens het Sneeuw- 
en IJssculpturen Festival plaats.
Het ijsdorp dat hier gemaakt wordt is indrukwekkend!
Natuurlijk is Brugge zelf een prachtige historische stad 
met veel cultureel erfgoed. Kortom een bezoek aan 
Brugge is zeker de moeite waard!

16.45 uur: aanvang terugreis.

18.30 uur: 4-gangendiner onderweg.

22.00 uur: aankomst in uw opstapplaats.
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Kerstmarkt Brugge 

vanaf 

€ 35,50 p.p.

(25 november 2011 t/m 1 januari 2012)



Kerstmarkt Düsseldorf

> prijzen
Prijs per persoon inclusief 2 x koffie/

1 x speciaalvlaai bij deelname 

van minimaal:

50 personen - € 25,50

45 personen - € 27,50

40 personen - € 30,50

35 personen - € 33,50

30 personen - € 38,50

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

11.30 uur: aankomst op één van de grootste kerst-
markten van Duitsland. Door bijna het hele centrum 
vindt u kraampjes en haast ieder pleintje of straatje  
heeft zo zijn eigen sfeer. Alle straten, bomen en 
huizen zijn verlicht. U waant zich in een winters 
sprookje, en naarmate de middag vordert wordt het 

op de kerstmarkt steeds gezelliger!
Ook de diverse grote warenhuizen en winkels aan 
de beroemde Köningsallee zijn zeker een bezoek 
waard. Op 11 december is het koopzondag en zijn de 
winkels in de binnenstad ook geopend.

20.30 uur: aanvang terugreis.

23.45 uur: aankomst in uw opstapplaats.
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vanaf 

€ 25,50 p.p.

(vanaf 17 november t/m 23 december)



> prijzen
Prijs per persoon inclusief rondleiding 

gids, 1 x 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

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 een 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 
kerstspulletjes liggen uitgestald in circa 350 chaletjes 
en tentjes. Natuurlijk zijn er ook volop warme 
dranken 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.

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 lunchen.

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

22.30 uur: aankomst in uw opstapplaats.

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

2 dagen Parijs met bezoek aan kerstmarkt La Défense

vanaf 

€ 99,00 p.p.
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(vanaf 23 november t/m 27 december)

Toeslag 1-pers.kamer. € 30,00



Dag 1
20.00 uur: vertrek vanuit uw opstapplaats naar Hoek 
van Holland. Hier vandaan vertrek per boot naar 
Harwich. 

Aan boord  zijn de volgende faciliteiten:
New Room & Magazine Lounge, Internet Stations, 
Cinema, Stena Plus Lounge, Receptie, Stena 
Shopping, Taste Restaurant, Metropolitan à la carte 
Restaurant, Wine Bar, Barista Café, Riva Bar.
 
U overnacht in een 4-persoonshut. Voor 1-2 en 3- 
persoonshutten geldt een toeslag.

Dag 2
Vroeg in de  morgen brengt de touringcar u naar 
het centrum van Londen, waar u de hele dag de tijd 

heeft om deze prachtige stad te bekijken. Winkelen 
in Oxfordstreet of in het beroemde warenhuis 
Harrods, slenteren door Covent Garden, een bezoek 
brengen aan het reuzenrad The London Eye, kortom 
teveel om op te noemen. Om 19.30 uur vertrek vanuit 
Londen naar Harwich voor de terugreis naar Hoek 
van Holland. Om 23.15 uur kiest de Stena line het 
ruime sop.

Dag 3
07.45 uur: uur aankomst in Hoek van Holland. 
Ongeveer 08.45 uur aankomst in uw opstapplaats.

N.B. Heeft u Londen al eens gezien en gaat u liever naar een 

andere stad dan kunt u voor dezelfde prijs  naar Cambridge.

3 dagen Londen

> prijzen
Prijs per persoon inclusief overtocht 

op basis van een 4-persoonshut bij 

deelname van minimaal:

50 personen - €   99,00

45 personen - € 102,00

40 personen - € 106,00

35 personen - € 112,00

30 personen - € 119,00

vanaf 

€ 99,00 p.p.
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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


