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Geachte lezers,

Met veel genoegen presenteren wij u onze dagtochten brochure voor het komende 

lente/zomerseizoen 2010.

Aan iedere doelgroep in verschillende leeftijdscategorieën hebben wij gedacht en ons 

aanbod bestaat dan ook uit sportieve, actieve, culturele, leerzame, gezellige, originele 

en mooie tochten. Bedrijven, instanties, verenigingen, vrijwilligers, scholen en andere 

groepen zijn van harte welkom. Bent u met een gezelschap en wilt u een dag ergens 

naartoe dan zijn wij u graag van dienst. 

De dagtochten in deze brochure hebben wij zorgvuldig samengesteld. Heeft u zelf 

wensen of aanvullingen dan kunnen wij deze naar uw eigen idee aanpassen. Heeft u juist 

geen idee en vindt u geen geschikte dagtocht in deze brochure dan kunnen wij samen 

met u een passende dag-, middag-, avond- of meerdaagse tocht samenstellen. Heeft u uw 

dagtocht zelf al geregeld en heeft u alleen vervoer nodig dan staan wij ook graag voor u 

klaar. Wilt u drankjes aan boord dan kunnen wij daarvoor zorgen. 

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

telefoonnummer en e-mailadres.

Kortom Contiki Holland voor een onvergetelijke dagtocht!

Met actieve groet,

contiki holland

     voor een 
onvergetelijke dagtocht!
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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



3 dagen londen

> prijzen
Prijs per persoon inclusief koffie met 

gebak, koffietafel, entree, rondleiding en 

rondvaart bij deelname van minimaal:

50 personen - € €   99,00

45 personen - € € 102,00

40 personen - € € 106,00

35 personen - € € 112,00

30 personen - € € 119,00
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vanaf 

€ 99,00 p.p.

Dag 1: 19.00 uur vertrek vanuit uw opstapplaats naar 
Hoek van Holland. Hier vandaan vertrek per boot naar 
Harwich. 

Aan boord kunt u genieten van een warm en koud buffet 
(voor eigen rekening) en van de gezellige ambiance in één 
van de bars of natuurlijk op de dansvloer. 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 23.00 uur kiest de Stena Line het ruime sop.

Dag 3: 07.45 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 ook naar 
Cambridge of Colchester.*

* Indien u voor Colchester kiest dan krijgt u een 
korting van € 2,50 per persoon op bovengenoemde 
prijzen.



> prijzen
Prijs per persoon inclusief varen, hengel, 

aas, 3-gangendiner bij deelname van 

minimaal:

50 personen - € 87,00

45 personen - € 88,00

40 personen - € 89,00

35 personen - € 90,00

30 personen - € 92,00

6.30 uur: vertrek naar Scheveningen voor een sportief 
avontuur op zee. 

De Estrella en de Albatros zijn prachtige visserboten 
die de Noordzee opvaren om u een geweldige dag 
te bezorgen. Afhankelijk van het weer en de periode 
vist u op makreel, wijting, schol, kabeljauw of schar. 

Aan boord krijgt u een hengel en aas waarmee u aan 
de slag kunt. Op het achterdek staat een snijtafel 
voorzien van stromend water zodat de gevangen vis 
direct kan worden schoongemaakt.
De Estrella beschikt over een ruime bar en keuken 

waar u consumpties tegen een redelijk tarief 
kunt kopen. Indien u liever zelf uw drankjes en 
etenswaren meeneemt dan kan dat natuurlijk ook.

16.00 uur: stapt u van boord en heeft u vrije tijd om 
Scheveningen te verkennen.

18.30 uur: hebben wij een 3-gangen diner 
gereserveerd in restaurant Noordzee Boulevard.
(U kunt de door u gevangen vis hier in de koeling 
bewaren).

21.30 uur: aankomst in uw opstapplaats.
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€ 87,00 p.p.



veilen, varen en verrassen

> prijzen
Prijs per persoon inclusief koffie met 

gebak, koffietafel, entree, rondvaart en 

rondleiding bij deelname van minimaal:

50 personen - € 37,50

45 personen - € 39,00

40 personen - € 40,50

35 personen - € 43,00

30 personen - € 46,00

8.30 uur: vertrek naar museum Broeker Veiling. De 
oudste doorvaar-groentenveiling ter wereld. Op 
deze historische plek in Broek op Langedijk is in 1887 
het  veilen bij afslag ontstaan en dit systeem wordt 
tegenwoordig bij alle grote veilingen toegepast. 
De herinnering wordt levend gehouden door het 
historische veilinggebouw en de markante lighallen 
die boven het water gebouwd zijn. Museum Broeker 
Veiling is een levend museum. Op verzoek zorgen wij 
ervoor dat u een bezoek kunt brengen aan de smederij 
of aan de palingrokerij.

10.30 uur: na de koffie met gebak begint het 
museumbezoek met de prachtige audiopresentatie “De 
Veildag”, hier krijgt u een indruk van een werkdag van 
een tuinder rond het jaar 1900.

11.00 uur: tijdens de rondvaart door het rijk der 1000 
eilanden voelt u zich de tuinder die met zijn groente 
op weg is naar de veiling. U hoort, ziet en voelt hoe 
het er een eeuw geleden aan toe ging.

12.00 uur: na de rondvaart is er een lunch. Dit is een 
rijk gevulde Westfriese koffietafel of tegen meerprijs 
een warme maaltijd (Boerenkool en Zuurkool). 

13.30 uur: de gidsen nemen u tijdens de rondleiding 
mee door het museum en praten u graag bij over het 
leven van de tuinders en hun familie zo rond het jaar 
1900.

14.30 uur: het hoogtepunt van de dag! 
U neemt plaats op de plek van de handelaar in de 
authentieke veilingbanken. U voelt de spanning als 
de veilingmeester de groenten aanprijst en u de 
veilingklok stopt en de prijs bepaalt.

16.00 uur: aanvang terugreis.
18.00 uur: aankomst opstapplaats*

* indien u onderweg een diner wenst kan dat op 
aanvraag.

05

vanaf 

€ 37,50 p.p.



Rondvaart  Rotterdam-Kinderdijk met rondrit Breda

> prijzen
Prijs per persoon inclusief koffie met 

appelgebak, vaartocht, koffietafel, gids 

en 3-gangendiner.:

50 personen - € 47,50

45 personen - € 48,50

40 personen - € 50,50

35 personen - € 52,50

30 personen - € 55,50

Vanwege het grote succes van deze dagtocht bieden 
wij u deze opnieuw aan!

09.45 uur: vertrek vanuit uw opstapplaats naar 
Rotterdam waar u gaat varen met het passagiersschip 
‘Nehalennia’. Tijdens de tocht  over de “Nieuwe 
Maas” en de “Lek” wordt het één en ander verteld 
over de omgeving. Onderweg koffie met gebak.

12.00 uur: aankomst in “Kinderdijk” welke bekend 
is om zijn molens. Nergens in de wereld vindt u nog 
zoveel molens bij elkaar als in dit dorpje.
Zo rond 1740 zijn hier 19 stevige molens gebouwd, 
die tot op heden goed zijn onderhouden en nog in 
bedrijf zijn. De molens malen het overtollige water 
van de Alblasserwaard polders -  die een stuk lager 

dan zeeniveau liggen - naar de naastgelegen rivier 
de Lek. De rivier voert op haar beurt dit water weer 
af naar de Noordzee. Een bijzonder cultureel erfgoed 
en prachtig om te zien.

Per touringcar vertrekt u naar Terheijden voor een 
koffietafel.

14.30 uur: rondrit per touringcar naar Breda met 
een gids aan boord. U rijdt o.a. langs het historische 
centrum met  het Spanjaardsgat, het Mastbos, kasteel 
Bouvigne en indien u dat wenst, bezoekt u de replica 
Lourdesgrot te Meerseldreef in België.

17.30 uur: afsluiting van de dag met een 
3-gangendiner in Terheijden.
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€ 47,50 p.p.



broodbakken en biesbosch

> prijzen
Prijs per persoon inclusief 

entree/rondleiding 

Bakkerijmuseum, 2 x 

koffie/thee met appelflap, 

1 glas fris, koffietafel, 

varen, 3 gangendiner bij 

deelname van minimaal:

50 personen - € 57,50

45 personen - € 58,50

40 personen - € 60,50

35 personen - € 62,50

30 personen - € 65,00

08.30 uur: vertrek richting Oosterhout. 

U bezoekt het Bakkerijmuseum. In dit museum 
wordt een groot aantal bakkerijbenodigdheden 
tentoongesteld. 
Achter in het museum vindt u een ware 
bakkerswinkel uit grootmoederstijd. De geur van 
versgebakken koek komt u tegemoet. 

Tevens kunt u ook zelf brood of koekjes bakken. Als 
u wilt ervaren hoe het er vroeger in de bakkerij aan 
toe ging is dit museum zeker de moeite waard. 

Na aankomst wordt u ontvangen met koffie/thee en 
een appelflap. Het bezoek duurt ongeveer 2 uur.

12.00 uur: vertrek naar restaurant de Gouden Leeuw 
in Terheijden  voor de koffietafel.

14.00 uur: vertrek naar Drimmelen voor een 
rondvaart door de Biesbosch. Het nationaal park 
de Biesbosch is een uitzonderlijk natuurgebied 
dat bekend staat om haar unieke landschap, 
brede en smalle kreken, spaarbekkens voor de 
drinkwatervoorziening en natuurlijk de bevers.

17.30 uur: diner in restaurant de Gouden Leeuw

19.30 uur: aanvang terugrit

20.30 uur: aankomst in uw opstapplaats
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€ 57,50 p.p.



Outdoor challenge

> prijzen
Prijs per persoon inclusief 1 x koffie of 

thee met iets lekkers, alle activiteiten 

en materialen, instructie en begeleiding, 

borrel met bittergarnituur, luxe BBQ, 

onbeperkt eten en drinken (bier, wijn, 

fris, ned.gedistilleerd) bij deelname van 

minimaal:

50 personen - € 124,50

45 personen - € 125,50

40 personen - € 126,50

35 personen - € 128,00

30 personen - € 130,00

13.00 uur: vertrek naar Brabant voor een spannend 
evenement. U wordt verwelkomt in een gezellig 
Grand Café met koffie, thee en een lekkere 
verrassing. Het touwenparcours is goed te zien vanuit 
het Grand Café en zal al snel het onderwerp van 
gesprek zijn. Tijdens de Outdoor Challenge komt het 
aan op doorzettingsvermogen en lef, maar ook op 
samenwerken en inzicht. Het grootste gedeelte van 
de dag zal doorgebracht worden op de High Rope 
Course. Een uitdagend touwenparcours op negen 
meter hoogte dat garant staat voor een dagje actie. 

Het eerste gedeelte van de middag zal in het teken 
staan van de combinatie tokkelen en abseilen. Al 
roetsjend gaan de deelnemers via een 80 meter lange 
kabelbaan onder luid gejoel van de anderen naar 
beneden. De landingsbak zorgt gelukkig voor een 
zachte landing bij het tokkelen. Het leuke van het 
abseilen is dat u zelf de afdaling in de hand hebt. De 
speciale abseiltoren is dan ook de perfecte plek om 
op eigen tempo af te dalen. Als u weer gras onder de  

voeten heeft bent u een spectaculaire ervaring rijker!
Na een korte pauze is het tijd voor het Challenge 
Parcours en de Pamperpaal. Het Challenge Parcours 
bestaat uit zeven hindernissen die samen voor velen 
het ‘hoogtepunt’ van de dag zullen vormen! De 
Pamperpaal heeft zijn naam te danken aan de luier-
fabrikant… Waarom? 
Op de acht meter hoge paal, met daar bovenop een 
klein plateautje, zullen vier deelnemers moeten gaan 
staan. Op een gegeven moment wordt het druk daar 
boven en dat zorgt vaak voor hilarische momenten! 

De dag zal uiteindelijk afgesloten worden met een 
heerlijke  barbecue, inclusief onbeperkte drankjes. 
Optioneel verzorgt outdoorcentrum Akkermans 
aansluitend een feestavond met swingende live 
muziek van een DJ of bandjes. Prijs op aanvraag.

21.00 uur: aanvang terugreis. 

22.00 uur: aankomst opstapplaats.
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€ 124,50 p.p.



beleef breda per step

> prijzen
Prijs per persoon inclusief 2 x koffie/ 

1 x gebak, stephuur, onbeperkt buffet 

(2 uur) inclusief non-alcoholische 

drankjes bij deelname van minimaal:

50 personen - € 61,50

45 personen - € 62,50

40 personen - € 64,50

35 personen - € 66,50

30 personen - € 69,00

09.00 uur: vertrek richting Breda. 

Zin in een actieve en gezellige activiteit? 
Stap op de step en ontdek de prachtige stad Breda! 
U begint met een heerlijk kopje koffie of thee (2x) 
met appelgebak. 
Hierna kunnen de steps opgehaald worden bij de 
fietsenstalling in de Nieuwstraat. Er is een duidelijke 
steptocht uitgezet die u door het centrum van Breda 
en het Valkenbergpark leidt. 

Onderweg komt u langs de leukste en mooiste 
plekjes van Breda, zoals de Grote Kerk, de Grote 
Markt, de Koninklijke Militaire Academie en de 
Singels. 
De activiteit duurt ongeveer 2 uur (inclusief 
ontvangst) en de steptocht is 4 kilometer lang. 

Onderweg heeft u genoeg tijd om af te stappen en 
Breda te ontdekken.

’s Middags vrije pauze :  (lunch is niet inclusief) 

18.00 uur: uitgebreid buffet in een  sfeervol 
restaurant aan de haven van Breda 
genaamd Captain Hook . Dit is een zeer origineel all-
in restaurant in piratenstijl. De sfeervolle locatie en 
het unieke concept maken het geschikt voor zowel 
jong en oud als grote en kleine gezelschappen.

21.30 uur: bent u weer terug in uw opstapplaats.  

Let op! Maandag t/m donderdag €4,- korting per 
persoon. Senioren krijgen ongeacht aankomstdag 
€ 2,50 korting per persoon.
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€ 61,50 p.p.



> prijzen
Prijs per persoon inclusief 2 x koffie/

1 x cake, huur fluisterboot, lunchpakket, 

1 pannenkoek en 2 consumpties bij 

deelname van minimaal:

50 personen - € 59,50

45 personen - € 61,00

40 personen - € 63,00

35 personen - € 66,00

30 personen - € 69,50

08.00 uur: vertrek richting Giethoorn. 

Onderweg koffie met cake in Nijkerk.

12.00 uur: de fluisterbootjes liggen voor u klaar.
Ontdek het Hollandse Venetië, Giethoorn en het 
Natuurgebied De Wieden in deze zogenaamde 
fluisterbootjes. Dit zijn open punterbootjes 
voorzien van een stille motor die elektrisch wordt 
aangedreven, vandaar de benaming ‘fluisteren’. 
Zonder de stank en lawaai van een 
verbrandingsmotor is deze boot het ideale 
vervoermiddel om de rustieke omgeving te 
verkennen en het is nog milieuvriendelijk ook! Het 
elektrisch varen ofwel de fluisterboot besturen doet 
u zelf. 
U krijgt vooraf uitleg over de zeer eenvoudig 

bedienbare motor en de te varen route. Met behulp 
van de gedetailleerde vaarkaart vindt u zeker de weg 
terug. U krijgt een lunchpakket mee voor onderweg.

17.00 uur: staan de pannenkoeken voor u klaar in het 
sfeervolle restaurant ’t Zwaantje.

21.00 uur: bent u weer terug in uw opstapplaats.

*Houdt u rekening met ons ‘kikkerland’ weer 
en neem een paraplu, regenpak o.i.d. mee. Bij 
extreem slecht weer is het alternatief voor het 
fluisterbootdagtocht programma een overdekte 
rondvaart en een bezoek aan het plaatselijk museum.

Heeft u liever een 3–gangendiner i.p.v. een 
pannenkoek dan betaalt u een toeslag van € 11,00.

10
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€ 59,50 p.p.



philips historisch museum

> prijzen
Prijs per persoon inclusief lunch, 

entree en rondleiding museum 

bij deelname van minimaal:

50 personen - € 25,50

45 personen - € 26,50

40 personen - € 28,00

35 personen - € 30,00

30 personen - € 32,50

11.30 uur: vertrek naar Tilburg voor een lunch in een 
bijzonder restaurant. Hier krijgt u een prima lunch 
geserveerd door mensen met een verstandelijke 
beperking. Dit gebeurt met 200% inzet!

14.00 uur: vertrek naar het Philips historisch museum 
in Eindhoven. De ontwikkeling van wetenschap en 
technologie heeft vele duizenden Philips producten 
voortgebracht. 
In de tentoonstelling “Philips Historische Producten” 
wordt de ontwikkeling van de productcategorieën 
geïllustreerd met soms unieke, veelal werkende 

apparaten. Als bezoeker krijgt u een goed beeld van 
het historisch erfgoed van Philips vanaf haar ontstaan 
in 1891. Een echte aanrader!

16.30 uur: aanvang terugrit.

18.00 uur: aankomst in uw opstapplaats.

Suggestie: u kunt deze dag ook combineren met een 
bezoek aan Bierbrouwerij Koningshoeven. Prijs op 
aanvraag.
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€ 25,50 p.p.



oud hollanse gezelligheid in een sportief jasje

> prijzen
Prijs per persoon inclusief 1 x koffie of thee 

met verrassing, oud-Hollandse spelen volgens 

bovenstaand programma bij deelname van minimaal:

50 personen - € 38,50

45 personen - € 39,50

40 personen - € 40,50

35 personen - € 41,50

30 personen - € 43,50

12.30 uur: vertrek vanuit uw opstapplaats naar 
outdoorcentrum Akkermans in De Heen in Noord-
Brabant. Hier hebben wij voor u een programma 
bestemd voor diverse soorten groepen. Zowel jong 
als oud, actief en minder actief vermaken zich 
uitstekend met de activiteiten die prima bij het 
gezellige karakter van dit programma passen. Het 
met elkaar bezig zijn in combinatie met een stukje 
competitie zal veel mensen aanspreken.

Na ontvangst met koffie/thee en een lekkere 
verrassing maken de deelnemers zich op voor de 
midgetgolfcompetitie op de indoor midgetgolfbaan. 
Outdoorcentrum Akkermans beschikt over 18 
holes van verschillende moeilijkheidsgraad. Wie zal 
ondanks de uitdagende obstakels een hole-in-one 
slaan?
Tijdens het tweede gedeelte van de middag zal de 
stijd voortgezet worden met oud-Hollandse spelen 

en de Giant Games. Al spelend gaat u terug in de 
tijd met spellen als de haakse sjoelbak, ringwerpen, 
stangenbiljart en het hamerspel. De Giant Games 
zijn spellen die de meeste deelnemers misschien wel 
kennen, maar dan in reuze formaat, zoals reuze 
jenga en reuze vier-op-een-rij. Uiteraard wordt de 
score bijgehouden om te kijken wie of welk team aan 
het einde van de dag de winnaar is.

Ter afsluiting kunt u genieten van een overheerlijk 
barbecuebuffet. Optioneel verzorgt outdoorcentrum 
Akkermans  aansluitend een feestavond met swing-
ende live muziek of met een DJ.

*17.30 uur:  aanvang vertrek indien u alleen voor de 
middag  kiest. Circa 18.30 uur aankomst opstapplaats.
*20.00 uur: aanvang vertrek u kiest voor de luxe 
BBQ incl. onbeperkt drank (bier, wijn, fris, ned. 
gedistilleerd). Toeslag € 43,50
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€ 38,50 p.p.



wijngaard en tuinen van appeltern

> prijzen
Prijs per persoon inclusief 

1 x koffie of thee met 

gebak, korte film, entree 

en rondleiding gids, lunch 

(pistolet gezond belegd, 

mueslibol, fruit, koffie, 

thee, melk, jus d’orange), 

bezoek wijngaard, 

rondleiding, proeverij bij 

deelname van minimaal:

50 personen - € 49,50

45 personen - € 51,00

40 personen - € 52,00

35 personen - € 54,00

30 personen - € 57,00

08.30 uur: vertrek richting De Tuinen van Appeltern.
Dit is het enige objectieve tuinideeënpark in 
Nederland. Niet alleen bieden zij u interessante 
informatie over tuinieren, tuinaanleg en tuintrends, 
zij bieden u ook een gezellig dagje uit. Geen dag is 
hetzelfde in dit 13 hectare groot modeltuinenpark. 
Steeds weer worden nieuwe tuinen aangelegd, 
aangepast en ideeën ingebracht. De meer dan 190 
modeltuinen vormen een bron van inspiratie. Een 
wandeling door het park is een prikkeling voor al uw 
zintuigen.

10.00 uur: ontvangst met koffie en gebak. 

10.30 uur: een korte film over het ontstaan en het
doel van De Tuinen van Appeltern. Aansluitend 

begint u aan een rondwandeling door het park. Na 
de rondwandeling wordt u verwacht in één van de 
restaurants op het park voor de lunch.

13.30 uur: vertrek naar de wijngaard in Horssen voor 
een 3 ½ uur durend bezoek. 

U krijgt een uitgebreide rondleiding door de 
wijngaard met uitleg over de druiventeelt en de 
teelt van escargots. Na de rondleiding wacht u een 
wijnproeverij van drie soorten wijn met kaas en 
zoutjes.

17.00 uur: aanvang terugreis.

18.30 uur: aankomst opstapplaats.
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€ 49,50 p.p.



Brussel

> prijzen
Prijs per persoon inclusief koffie met 

vlaai, rondleiding en 3-gangen diner 

bij deelname van minimaal:

50 personen - €€ 43,00

45 personen - €€ 45,50

40 personen - €€ 45,00

35 personen - €€ 48,50 

30 personen - €€ 51,50

Met z’n allen Brussel in……..

Ca. 08.30 uur: vertrek richting Brussel. 
Onderweg koffie met Belgische vlaai.

Na aankomst in Brussel (11.30 uur) maakt u een 
stadswandeling en wordt u onder begeleiding van 
een gids gedurende 1½ uur wegwijs gemaakt in deze 
prachtige stad.

De binnenstad van Brussel ligt binnen de bekende 
vijfhoek (de kleine ring), met de Grote Markt als 
bruisend middelpunt. Typerend voor dit gedeelte van 
de stad zijn de kinderkopjes, prachtige gildehuizen, 
gezellige terrasjes, Art Nouveau-kunstwerken en 

de winkelstraten. Buiten deze vijfhoek bevindt zich 
de bovenstad met het Koninklijk Paleis en chique 
winkeltjes.

’s Middags heeft u vrije tijd en kunt u zelf invullen 
wat u wilt gaan bekijken.

Als wij een paar  suggesties mogen doen: Koninklijke 
Musea voor Schone kunsten, Koninklijk Paleis, Belvue 
Museum, Stripmuseum enz.

17.30 uur: vertrekt u naar Breda voor een 3-gangen 
menu.

21.30 uur: aankomst in uw opstapplaats.
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Verkade museum

> prijzen
Prijs per persoon op basis van 

2 x koffie/1 x gebak, entree en 

museumrondleiding, 3-gangendiner 

bij deelname van minimaal:

50 personen - €€ 44,00

45 personen -€ € 45,50

40 personen -€ € 46,50

35 personen - €€ 48,50

30 personen - €€ 51,00

12.30 uur: vertrek richting Zaandam waar u een 
bezoek brengt aan het Zaans Museum en het pas 
geopende Verkade Paviljoen. 

13.45 uur: ontvangst met koffie en gebak.

Het Verkade Paviljoen is zowel voor jonge bezoekers 
als voor mensen met interesse voor het verleden een 
inspirerende ervaring. Honderden foto’s van vroeger 
en originele machines maken inzichtelijk hoe het 
Zaanse bedrijf vroeger opereerde.

Naast de unieke manier waarop de machines draaien 
kunt u op een hedendaagse, interactieve manier het 
productieproces beleven. Zou het u lukken om net zo 
snel als de koekjes van de band afkomen, deze in te 

pakken in dozen? En als u zelf een wikkel voor een
chocoladereep mocht ontwerpen, hoe zou deze er 
dan uit zien?

In het Verkade Paviljoen kunt u zelfs uw eigen 
ontworpen wikkel met behulp van een machine om 
een echte chocoladereep pakken. Kortom u waant 
zich echt even onderdeel van de Verkade koekjes- en 
chocoladefabriek!

17.00 uur: vertrek naar Haarlemmerliede 
voor een diner.

19.30 uur: aanvang terugreis.

20.30 uur: aankomst opstapplaats.
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> prijzen
Prijs per persoon inclusief 2 x koffie/1 x 

appeltaart, lunch, vaartocht Pampus v.v., 

rondleiding Pampus, kasteel en entree 

Muiderslot bij deelname van minimaal:

50 personen - € € 59,00

45 personen - € € 60,50

40 personen - € € 62,00

35 personen - € € 64,00

30 personen - € € 67,00

08.00 uur: vertrek naar Muiden. Onderweg stopt u 
voor koffie met huisgemaakte appeltaart. Muiden 
is een pittoresk IJsselmeer stadje gelegen onder 
de rook van Amsterdam direct aan het IJmeer.  Na 
aankomst (ca.10.00 uur) gelegenheid tot korte 
wandeling. De historische binnenstad van Muiden 
herbergt diverse nostalgische straatjes, gezellige 
winkeltjes en bomvolle terrasjes. Samen ademen ze 
een sfeer van plezier en gezelligheid uit. Muiden 
beschikt over een grote haven die in het hoogseizoen 
vol ligt met indrukwekkende replica’s, salonschepen, 
plezierjachten en andere vaartuigen. Ook de ‘Groene 
Draeck’ van Hare Majesteit de Koningin Beatrix heeft 
een vaste ligplaats in de Haven van Muiden. Muiden 
is bijzonder geschikt om lekker rond te slenteren en 
genieten van de rijke Nederlandse historie. Absolute 
aanraders zijn de hervormde kerk, Oostelijke 
vestingwallen, Bruine Vloot, het Muizenfort, de 
Groote Zeesluis, het Muiderslot. Muiden kent een 
rijke historie van koningen, kasteelheren, dichters en 
schrijvers. Hun aanwezigheid door de eeuwen heen 

heeft Muiden tot een prachtig vestingstadje met 
uniek karakter gevormd.

10.30 uur: vaartocht van Muiden naar Pampus eiland
11.00 uur: rondleiding Pampus
Pampus is een klein aangelegd forteiland in 
het IJsselmeer dat 3 kilometer voor de kust van 
Muiden en 3,5 kilometer voor de kust van IJburg / 
Amsterdam ligt.Het eiland maakt onderdeel uit van 
de Stelling van Amsterdam* en staat zodoende op 
de werelderfgoed- lijst van Unesco. *De Stelling van 
Amsterdam was een verdedigingslinie, gelegen op 10 
tot 15 kilometer van Amsterdam. De Stelling is 135 
kilometer lang, bevat 45 forten en is aangelegd van 
1880 tot 1920.
12.00 uur: lunch.
13.00 uur: vaartocht van Pampus eiland naar Muiden.
13.30 uur: bezoek Muiderslot inclusief rondleiding.
15.30 uur: vrije pauze om Muiden te verkennen.
16.00 uur: aanvang terugrit.
18.00 uur: aankomst in uw opstapplaats.16
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workshop  chocolaDE maken

> prijzen
Prijs per persoon op basis van 1 x koffie 

of thee met chocolaatjes, workshop 

chocolade maken bij deelname van 

minimaal:

50 personen - €€ 25,50

45 personen - €€ 26,50

40 personen - €€ 27,50

35 personen - €€ 28,50

30 personen - €€ 29,50

09.00* uur: vertrek naar Ridderkerk voor een 
creatieve ochtend.

Redelijk nieuw is het chocolade atelier van Frits 
van Noppen die het ontzettend leuk vindt om u te 
ontvangen in zijn moderne bedrijf met prachtige 
workshop/demonstratieruimte.

Bij aankomst koffie met chocolaatjes. Daarna begint 
u aan de workshop bonbons maken.

Doordat de gehele groep via de geluidsinstallatie 
en een groot videoscherm goed kan volgen wat er 
gebeurt is het natuurlijk lachen, knoeien, proeven, 
zelf proberen en het resultaat na afloop meenemen 
naar huis…..

12.30 uur: bent u weer in uw opstapplaats.

*Deze tocht kan ook in de middag uitgevoerd 
worden.
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 Trappistenbrouwerij de koningshoeven

> prijzen
Prijs per persoon inclusief 

lunch, onbeperkt koffie en 

thee, glas La Trappe of jus 

d‘orange, entree, rondleiding, 

consumptie naar keuze en 

consumptiestop bij deelname 

van minimaal:

50 personen - € 38,00

45 personen - € 39,00

40 personen - € 40,50

35 personen - € 42,50

30 personen - € 45,00

11.00 uur: vertrek naar Berkel Enschot.
Midden in de prachtige tuinen van het Trappisten-  
klooster ligt ’t Proeflokaal van Bierbrouwerij de 
Koningshoeven. Al sinds 1884 worden hier, in 
samenwerking met Abdij OLV de Koningshoeven, 
de Trappistenbieren van La Trappe ontwikkeld en 
gebrouwen.
Bij aankomst om 12.30 uur krijgt u een Abdijlunch 
bestaande uit trappistenbrood gebakken door de 
broeders, diverse soorten beleg zoals; bierkaas, 
boerham, slagersham, cervelaat, belegen kaas, jam, 
roomboter en verse salade.
 
Vanuit ’t Proeflokaal gaat u  mee op excursie en krijgt 
u een kijkje achter de schermen bij Nederlands’ enige 
Trappistenbrouwerij. 
Hier ervaart men hoe eeuwenoude traditie en 
vakmanschap elkaar ontmoeten. De excursie neemt 
u mee door de brouwerij en laat u het proces zien 

hoe van water uit eigen bron de verschillende 
bieren van La Trappe gemaakt worden. Onderweg 
maakt u tevens kennis met de rijke historie van 
het Trappistenklooster en wordt  duidelijk hoe het 
125 jaar geleden allemaal begon. Een schitterende 
film over het leven van de monniken van Abdij 
de Koningshoeven maakt het verhaal compleet. 
Onder het genot van een consumptie ziet u hoe een 
moderne kloostergemeenschap leeft en werkt binnen 
de muren van het klooster.

Terug in ’t proeflokaal is er gelegenheid om in alle 
rust de lekkere bieren van La Trappe te proeven. 
Naast Trappistenbier heeft de Koningshoeven 
ook andere authentieke producten. Beleef het 
trappistengevoel door te zien, horen, voelen, ruiken 
en natuurlijk door te proeven.
17.00 uur: aanvang terugreis
18.30 uur: aankomst in uw opstapplaats
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Kasteel doorwerth en schapen drijven

> prijzen
Prijs per persoon inclusief 

1x koffie/gesorteerd gebak, 

workshop schapendrijven, lunch 

incl.kroket en onbeperkt koffie/

thee/melk, entree en rondleiding, 

diner in chinees restaurant bij 

deelname van minimaal:

50 personen - € 69,00

45 personen - € 70,50

40 personen - € 72,00

35 personen - € 74,50

30 personen - € 78,00

50 personen - € 38,00

45 personen - € 39,00

40 personen - € 40,50

35 personen - € 42,50

30 personen - € 45,00

08.30 uur: vertrek naar Renkum in Gelderland. Bij 
aankomst koffie met gebak. Aansluitend gaat u schapen 
drijven. Altijd al nieuwsgierig geweest hoe dat nou 
werkt: een hond op afstand een groep schapen of 
ganzen laten drijven? Dit is de kans om een kijkje in 
deze  fascinerende wereld te nemen en zelf te zien en te 
ervaren hoe het is om een hond perfect  te laten luisteren 
en voor u te laten werken met een groep schapen. De 
begrippen communicatie, leiding geven en teambuilding 
worden tijdens deze ochtend op verhelderende wijze 
toegepast. Heerlijk in de buitenlucht met elkaar onder 
leiding van professionals.
12.30 uur: lunch in restaurant Campman
13.45 uur:  vertrek naar kasteel Doorwerth in Doorwerth. 
Doorwerth is een van oorsprong 13e eeuws kasteel in 
de uiterwaarden van de Rijn. De eerste vermelding van 
dit kasteel dateert uit 1260, het is dus middeleeuws. 
Waarschijnlijk was het toen nog niet van steen, maar 
van hout. Het werd gebouwd op een eilandje in de Rijn. 
Voor vijanden was het moeilijk bereikbaar en moeilijk 
te veroveren. De Rijn was in de middeleeuwen al een 

drukke rivier. Er werd veel handelswaar vervoerd over 
het water. Vanuit het kasteel kon men makkelijk in de 
gaten houden wie er langs kwam. Veel boten voeren 
langs het kasteel. Dat bracht de kasteelheer op het idee 
om tol te heffen. De schippers  moesten geld betalen als 
zij voorbij het kasteel wilden varen. Zo bracht de rivier 
geld op voor de kasteelheer. In 1260 is het houten kasteel 
belegerd door de troepen van de bisschop van Utrecht 
en in brand gestoken. Hendric van Dorenweerd heeft 
ongeveer twintig jaar later een stenen kasteel gebouwd 
op dezelfde plek. De belangrijkste functie van kasteel 
Doorwerth in de middeleeuwen was de bescherming 
tegen aanvallen van de vijand. Door de eeuwen heen 
zijn er verschillende keren stukken aangebouwd. Het 
kasteel, één van de mooiste in Gelderland, werd in 
de oorlog zwaar beschadigd, maar is thans volledig 
gerestaureerd. U krijgt een rondleiding maar u heeft ook 
de gelegenheid om zelf rond te kijken.
17.00 uur: diner in Doorwerth.
19.00 uur: aanvang terugrit.
20.30 uur: aankomst in uw opstapplaats.
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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


