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Beste lezer(es),

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

seizoen 2011.

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 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 de 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 naar 

onderstaand telefoonnummer en e-mailadres.

Met actieve groet,

contiki holland

Telefoon: 0187-497610

e-mail: info@contikiholland.nl

Alle genoemde prijzen zijn per persoon en inclusief touringcarvervoer en BTW. Prijswijzigingen, druk en zetfouten voorbehouden.
Bij deelname van minder dan 30 personen, prijs op aanvraag. Geldig voor de volgende postcode’s 2500 - 3299.

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 hiervoor belangstelling 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.

     
voor een onvergetelijke dagtocht!
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de Lijn Blankenberge-Oostende

> prijzen
Prijs per persoon inclusief 2 x koffie of 

thee, 1 x Belgisch gebak, tramkaartje, 

3-gangendiner geldig bij deelname van 

minimaal:

50 personen - € 48,00

45 personen - € 50,00

40 personen - € 52,50

35 personen - € 55,50

30 personen - € 59,50
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vanaf 

€ 48,00 p.p.

08.30 uur: vertrek naar België via de Zeeuwse 
eilanden.

09.45 uur: onderweg koffie met gebak in de 
Baeckermat gelegen in Westdorpe, een klein dorp 
vlakbij Belgïe. 

11.30 uur: aankomst in Blankenberge waar u met 
de beroemde kusttram genaamd “De Lijn” naar 
Oostende rijdt. Deze tram verbindt bijna alle 
Belgische kustplaatsen met elkaar.
Onderweg ziet u aan de ene kant het prachtige 
landschap van Vlaanderen met zijn mooie en 
gezellige plaatsen en aan de andere kant ziet u het 
strand en de zee.

12.30 uur: komt u aan in Oostende. Deze plaats heeft 

ruim 68.000 inwoners en is één van de belangrijkste 
kustplaatsen van België. Met haar historische 
stadskern, verschillende kerken en musea is Oostende 
een bezoek meer dan waard. U kunt genieten 
van zon, zee en strand maar ook van prachtige 
architectuur, zeilboten, gezellige winkelstraten en 
prima restaurants.
U heeft de hele middag de tijd om in uw eigen 
tempo Oostende te verkennen.

17.15 uur: vertrek naar Brasschaat voor het diner.

18.45 uur: aanvang diner.

20.30 uur: vertrek huiswaarts.

21.45 uur: aankomst in uw opstapplaats.



> prijzen
Prijs per persoon inclusief 2 x koffie of 

thee, 1 x koek, entree en rondleiding, 

lunch (soep, broodje kroket, broodje 

kaas), 3-gangenmenu bij deelname van 

minimaal:

50 personen - € 54,50

45 personen - € 56,50

40 personen - € 58,50

35 personen - € 61,00

30 personen - € 64,50

08.00 uur: vertrek naar Lelystad gelegen in de Flevopol-
der.
10.00 uur: aankomst op de Bataviawerf waar u wordt 
verwelkomd met koffie en gebak. De Bataviawerf is een 
scheepswerf met bijzondere ambities: er worden schepen 
uit de Gouden Eeuw gereconstrueerd die belangrijk zijn 
geweest in onze maritieme geschiedenis. Dit erfgoed 
is destijds wegens de beperkte levensduur van houten 
schepen gesloopt, of ligt als scheepswrak op de bodem 
van de zee. In april 1995 werd de Batavia, ‘s werelds 
beste reconstructie van een 17e eeuws VOC-schip, na 
tien jaar bouwen te water gelaten. Initiatiefnemer was 
scheepsbouwmeester Willem Vos. Na de voltooiing van 
de Batavia is op de werf begonnen met een tweede pro-
ject ‘De 7 Provinciën’, een 17e eeuws oorlogsschip waar 
Michiel de Ruyter vele zeeslagen mee heeft gevoerd. 
De bouw van deze reconstructie behoort tot een van de 
grootste en meest uitdagende historische scheepsbouw-
projecten ter wereld.
10.45 uur:  u krijgt de gelegenheid om de werf en de 
schepen te bezoeken onder leiding van een gids. Hij/zij 
zal talloze details vertellen over de bouw en historische 

achtergronden van de schepen. Een educatieve aanvul-
ling op deze rondleiding is de geschiedenis-documen-
taire, waarin  het verhaal van de Batavia en Michiel de 
Ruyter duidelijk aan bod komt. In de werkplaatsen wordt 
u een boeiende kijk op ambachtelijke scheepsbouw 
gegeven en in de winkel vindt u interessante artikelen 
zoals boeken, souvenirs, kleding etc.   
12.45 uur: lunch.
13.30 uur: vertrek naar Batavia Stad. Dit outlet cen-
trum is een walhalla voor liefhebbers van betaalbare 
merkkleding. Het is opgezet als vestingstad, compleet 
met een zware stadsmuur, drie stadspoorten, autovrije 
klinkerstraten en een reeks individuele houten winkel-
gebouwtjes met een quasi authentieke architectonische 
uitstraling, deels geïnspireerd op Marken, deels op de 
West-Indische koloniën, waar de ‘Batavia’ ooit zijn han-
delswaar haalde. U zult zich hier prima vermaken met 
talloze winkels en restaurants.
17.00 uur: vertrek naar Achterveld voor een 3-gangen-
menu.
19.45 uur: aanvang terugreis.
21.15 uur: aankomst in uw opstapplaats.04

 Bataviawerf en Batavia stad

vanaf 

€ 54,50 p.p.



Excursie Noord-Holland 

> prijzen
Prijs per persoon inclusief  2 x koffie of 

thee, 1 x gebak, rondleiding, boerenlunch, 

stoomtram, stadswandeling o.l.v. een gids, 

3-gangendiner bij deelname van minimaal:

50 personen - € 67,00

45 personen - € 69,00

40 personen - € 71,50

35 personen - € 75,00

30 personen - € 79,00

*De tulpenexcursie is te boeken tot begin mei. Indien u deze 
dagtocht daarna wilt maken dan bieden wij u in overleg een 
alternatief ochtendprogramma aan. Prijs op aanvraag.

08.00 uur: vertrek naar de kop van Noord-Holland.
10.30 uur: aankomst bij de Tulpenexcursie in 
Slootdorp*. U begint met koffie en gebak. Daarna 
krijgt u een PowerPoint presentatie en rondleiding 
door kassen, koelcellen, verwerkingsruimte, en zodra 
de tulpen buiten in bloei staan, ook op het veld. U ziet 
de tulpen in verschillende stadia, variërend van net 
boven de grond tot tulpen die in bloei staan. 

12.00 uur: aanvang lunchbuffet bestaande uit luxe 
broodjes (ciabatta’s, baguettes, harde en zachte 
bolletjes belegd met verschillende vleeswaren en 
kazen), Westfriese krentenmik (met kaneel en suiker), 
fruit, melk en karnemelk. 
13.00 uur: vertrek naar Medemblik voor een rit met 
de Museumstoomtram. Deze op kolen gestookte 
tram rijdt tussen Hoorn en Medemblik, dwars door 
het prachtige West-Friese landschap, langs gezellige 
dorpjes als Opperdoes, Twisk en Wognum.

14.45 uur: aankomst in Hoorn waar u het 
museumterrein bekijkt. Wat ziet u in dit museum? 
Geen vitrines! Maar wel een spoorlijn, een werkplaats, 
stationsgebouwen en locomotieven en rijtuigen die 
datgene doen waarvoor ze ooit gebouwd werden: 
rijden en vervoeren.
15.30 uur: onder leiding van een gids bezoekt u de 
stad Hoorn. Gelegen aan het IJsselmeer biedt deze 
stad een combinatie van oud en nieuw. Monumentale 
gevels vertellen de geschiedenis van de voormalige 
VOC stad. Het stratenpatroon is voor een groot deel 
intact gebleven en historische gebouwen zijn in de 
oude vorm bewaard. De stad kent maar liefst 300 
monumenten.

17.00 uur: 3-gangendiner in restaurant de Waag een 
schitterend pand gebouwd in 1609.
19.00 uur: aanvang terugreis.
21.00 uur: aankomst in uw opstapplaats. 05
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€ 67,00 p.p.

(dinsdag t/m zaterdag)



10.00 uur: vertrek naar het strand aan de 
Brouwersdam.

10.30 uur: bij aankomst wordt u verwelkomd met 
koffie of thee met een Zeeuwse bolus. Daarna gaat u 
Powerkiten. Er zijn allerlei soorten vliegers variërend 
van twee- tot vier lijns vliegers, van kleine leuke 
vliegertjes tot vliegers van vele vierkante meters die 
krachten kunnen ontwikkelen waar u waarschijnlijk 
geen weet van heeft. Het controleren van de vlieger 
en beheersen van deze krachten is een uitdaging, 
gebaseerd op techniek en niet op kracht.

12.00 uur: gezonde lunch bestaande uit diverse 
soorten broodjes belegd met ham, kaas en salami, 
vers fruit, komkommer, tomaat, jus d’orange en melk.

13.00 uur: het onderdeel Beach Challenge is aan de 
beurt! De groep zal in teams worden onderverdeeld 

en vervolgens gaat u het in zes van de volgende 
spelen tegen elkaar opnemen: Ultimate frisbee, 
Kitebuggy-estafette, Beachflingo, Sanjofight, 
Beachvolley, Touwtrekken, Blindchallenge, 
Beachsoccer, Kwalleballen, Voetvolley, Rugby, Torens 
bouwen, Trefbal of de menselijke piramide. Kortom 
een mooie dag met collega’s, vrienden, klas- of 
clubgenoten op het strand.
Zand, zon, zee en heel veel zuurstof! 
Na afloop kunt u op het schitterende terras van 
Beachclub Natural High nog een drankje nemen (niet 
inbegrepen) en terugkijken op een geslaagde en 
sportieve dag!

16.15 uur: aanvang terugreis*

16.45 uur: aankomst in uw opstapplaats. 

*Aanvang terugreis in overleg.

Spelen met de wind

> prijzen
Prijs per persoon inclusief 

1 x koffie of thee, Zeeuwse bolus, 

1 uur Powerkiten, lunch en 1 ½ uur 

Beach Challenge bij deelname van 

minimaal:

50 personen - € 40,00

45 personen - € 42,50

40 personen - € 44,50

35 personen - € 47,00

30 personen - € 49,50

vanaf 

€ 40,00 p.p.

06



> prijzen
Prijs per persoon inclusief 

1 x koffie of thee, 1 x bolus, cursus 

kitebuggyen, barbecue bestaande 

uit een hamburger, worstje, kipsaté, 

lamskotelet, diverse salades, brood 

met kruidenboter, diverse sausjes, 

friet, 2 drankjes (bier, fris of wijn) 

bij deelname van minimaal:

50 personen - € 75,50

45 personen - € 78,50

40 personen - € 81,50

35 personen - € 84,50

30 personen - € 88,50
07

13.00 uur: vertrek vanuit uw opstapplaats naar 
het strand aan de Brouwersdam voor een actieve 
strandmiddag.

13.30 uur: aankomst op het breedste strand van 
Nederland. U wordt verwelkomd in Beachclub 
Natural High. Dit schitterende gloednieuwe 
strandpaviljoen is gemaakt in de vorm van een Kite, 
heeft een stalen constructie en is afgewerkt met 
Braziliaans hout.
Na de koffie of thee met Zeeuwse bolus gaat u 
Kitebuggyen.

U gaat eerst met de vliegers oefenen, maar zodra 

de controle aanwezig is stapt u in de buggy’s. 
Achterover liggend op een driewieler, dichtbij de 
grond, raast u over het strand.
Gebruikmakend van de wind controleert u de 
vlieger met uw handen en de buggy met uw voeten. 
Kitebuggyen is een verrassende activiteit waarbij 
iedereen zelf zijn of haar tempo kan bepalen.

17.00 uur: om de middag compleet te maken sluiten 
we af met een barbecue inclusief 2 drankjes.

19.00 uur:  aanvang terugreis.

19.45 uur: aankomst in uw opstapplaats.
vanaf 

€ 75,50 p.p.

Kitebuggyen, actie en avontuur voor iedereen!



Het Arsenaal en  muZEEum Vlissingen

> prijzen
Prijs per persoon inclusief 
1 x koffie of thee, Zeeuwse 
bolus, entree en rondlei-
ding Arsenaal, koffietafel 
bestaande uit wit en bruin 
brood, diverse zachte bol-
letjes, diverse vleeswaren, 
kaas, zoet beleg, kroket en 
onbeperkt koffie en thee, 

entree en rondleiding 
muZEEum, 3-gangendiner 
bij deelname van minimaal:

50 personen - € 58,00

45 personen - € 59,50

40 personen - € 61,00

35 personen - € 63,50

30 personen - € 66,50

09.00 uur: vertrek richting Zeeland.
10.15 uur: aankomst in Vlissingen waar u naar het 
Arsenaal gebracht wordt. Ontvangst met koffie of thee 
en een Zeeuwse bolus. Daarna gaat u met een bioloog 
naar het zeeaquarium waar de meest prachtige vissen 
zijn verzameld. De bioloog vertelt u alles over het leven 
onder water. U kunt hier zelfs roggen en haaien aanra-
ken. Er zijn zowel tropische als een uitgebreide collectie 
Noordzee vissen te bekijken. Het Arsenaal ligt aan de 
kraamkamer van de Noordzee dus ook in het fraaie pand 
ziet u veel jonge vissen. Bijzonder zijn de in gevangen-
schap geboren zeekatten of Sepia’s. Deze inktvissoort is 
moeilijk te kweken maar dankzij dagelijks verse aanvoer 
van kleine garnaaltjes en krabbetjes lukt het prima 
om deze uit te laten groeien tot volwassen inktvissen. 
Tijdens de rondleiding bezoekt u ook de 65 meter hoge 
uitkijktoren. Met de lift kunt u naar boven waarvandaan 
u een schitterend uitzicht heeft over de Schelde, Vlissin-
gen, Walcheren en Zuid-Beveland.  
12.00 uur: lunch in restaurant ’t Vooronder.

13.15 uur: loopt u naar het muZEEum dat naast het 
Arsenaal ligt. Het muZEEum is gevestigd in een gebou-
wencomplex met panden uit de 16e, 17e, 18e en 21ste 
eeuw die door moderne architectuur op bijzondere wijze 
met elkaar zijn verbonden. Eén van die gebouwen is het 
schitterend gerestaureerde Lampsinshuis uit 1641. In 
dit voormalige stadspaleisje uit de Gouden Eeuw maakt 
u kennis met de grootse maritieme geschiedenis van 
Zeeland. U kunt die geschiedenis zien, horen, ontdekken 
en ervaren, in vier thema’s: Water, Werk, Glorie en Avon-
tuur. Door een gids zult u worden rondgeleid.
15.00 uur: heeft u vrije pauze om Vlissingen te ontdek-
ken.
17.15 uur: vertrekt de touringcar richting Vrouwenpolder 
waar een 3-gangendiner voor u klaarstaat in restaurant 
Vrouwe in den Polder. Dit bijzondere restaurant heeft 
het volgende motto: gastvrijheid moet een ECHT welkom 
zijn: niet waarneembaar maar wel duidelijk aanwezig.
19.45 uur: aanvang terugreis.
20.45 uur: aankomst in uw opstapplaats.
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€ 58,00 p.p.



Markt in Middelburg en bezoek Bevrijdingsmuseum

> prijzen
Prijs per persoon inclusief 2 x koffie of 

thee, 1 x gebak, lunch, entree museum, 

3-gangendiner bij deelname van minimaal:

50 personen - € 46,50

45 personen - € 47,50

40 personen - € 49,50

35 personen - € 51,50

30 personen - € 54,50

08.00 uur: vertrek via een mooie route naar Zeeland.

09.30 uur: aankomst in ’s- Heerenhoek bij restaurant 
de Geveltjes voor koffie met gebak. Deze unieke 
locatie is verrassend ingericht. Gezellige zithoekjes 
worden omgeven door een Smidse, een marktplein, 
een waterput en bijvoorbeeld een oude Zeeuwse 
boerenwoning met bedstede.

10.15 uur: vertrek naar de weekmarkt in Middelburg. 
Deze markt wordt gehouden in het gezellige en 
historische centrum en bestaat uit 70 kramen 
variërend van curiosa tot streekproducten. Een 
bijzondere en gezellige markt die anders is dan de 
markt bij u in de buurt.

13.00 uur: vertrek naar Zoutelande voor de lunch 
bij restaurant de Distel. Dit restaurant ligt aan de 
voet van de duinen en heeft een uitstekende prijs/
kwaliteit verhouding.

14.30 uur: de touringcar brengt u in een klein half 
uur rijden naar het bevrijdingsmuseum Zeeland in 
Nieuwdorp welke sinds 2009 geopend is.
Dit moderne museum is gevestigd in een klassiek 
Zeeuwse boerderij en neemt u terug in de 
tijd naar een bijzonder stuk Zeeuwse historie. De 
expositie start in de kelder met een indrukwekkende 
film. Vervolgens loopt de museumroute van beneden 
naar boven en wordt u in stappen meegevoerd op 
weg naar de bevrijding van Zeeland. Een museum 
geschikt voor jong en oud en een mogelijkheid om 
terug te kijken, te leren en vooruit te zien.

17.15 uur: 3-gangendiner in restaurant de Geveltjes 
in ’s-Heerenhoek. 

19.00 uur: aanvang terugreis.

20.15 uur: aankomst in uw opstapplaats.
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€ 46,50 p.p.

 (alleen op donderdag)



> prijzen
Prijs per persoon inclusief entree, 

rondleiding, 1 x koffie of thee, 

1 x Zeeuwse appeltaart, lunch, kroket, 

stadwandeling met gids en 3-gangendiner 

bij deelname van minimaal:

50 personen - € 48,50

45 personen - € 50,50

40 personen - € 52,50

35 personen - € 55,50

30 personen - € 59,00

09.00 uur: vertrek naar Kapelle in Zeeland.
10.15 uur: aankomst in het Fruitteeltmuseum gelegen 
rondom de boomgaarden van Kapelle. Ook wel ‘de 
bloesem van Zeeland’ genoemd. U begint met koffie 
en Zeeuwse appeltaart in het aangename museumcafé. 
Daarna wordt u door enthousiaste vrijwilligers geïnfor-
meerd over de wereld van het fruit telen in deze streek. 
Op een heldere manier wordt er uitleg gegeven over de 
geschiedenis van de fruitteelt, van de Romeinen tot nu.  
In de museumtuin staan de fruitbomen en het kleinfruit. 
Daar worden allerlei oude appel- en peerrassen geteeld,  
zoals Sterappel en Juttepeer. Ook zijn er een werkende 
veilingklok, authentieke gereedschappen en kasten.
12.30 uur: vertrek naar restaurant De Geveltjes in ’s Hee-
renhoek voor de lunch. Deze unieke locatie is verrassend 
ingericht. Gezellige zithoekjes worden omgeven door 
een Smidse, een marktplein, een waterput en bijvoor-
beeld een oude Zeeuwse boerenwoning met bedstede.
13.45 uur: vertrek naar Veere.
14.30 uur: aankomst in het historische stadje Veere voor 
een stadwandeling met gids. Veere is één van de meest 

verrassende plaatsen van Zeeland. Een stadje met een 
combinatie van een nog zichtbaar groots verleden, 
hedendaagse gezelligheid en de nabijheid van het altijd 
boeiende water. In weinig plaatsen is cultuurhistorie zó 
verweven met natuur. Mede daardoor lééft de historie 
in Veere. Anna van Borsele, vrouwe van Veere (in Mid-
deleeuwse kleding), neemt u mee voor een wandeling 
door het schilderachtige middeleeuwse stadje met haar 
gigantische kerk, haar ommuurde tuinen en haar haven.
16.00 uur: vrije pauze.
17.15 uur: vertrek naar Goes voor het diner.
18.00 uur: aanvang 3-gangendiner in de Landbouw. 
Soms zijn er van die restaurants die er geweldig mooi 
uitzien, een goede service hebben en dan ook nog 
betaalbaar zijn....... restaurant De Landbouw in Goes 
is er bij uitstek zo één! De Landbouw ligt prachtig op 
De Grote Markt in het historische centrum van Goes. 
U loopt er via een leuke wandeling van ca. 150 meter 
langs historische gebouwen en straatjes naar toe. 
20.00 uur: vertrek huiswaarts.
21.30 uur: aankomst in uw opstapplaats.10

Fruitteeltmuseum  Kapelle en stadswandeling Veere

vanaf 

€ 48,50 p.p.

(maandag t/m zaterdag)



09.00 uur: vertrek vanuit uw opstapplaats richting het 
‘Groene Hart’.
10.15 uur: aankomst bij de familie Segers in 
Kockengen. Dit plaatsje ligt midden in het Groene 
Hart. Een prachtig  natuurgebied midden in de 
Randstad tussen de steden Utrecht, Amsterdam, 
Leiden en Rotterdam. Dit landschap is ontstaan door 
veen te ontginnen en moerassen droog te leggen. 
Een uniek gebied met een bijzondere flora en fauna. 
De familie Segers heeft een prachtige boerderij met 
een boerderij museum. Zij ontvangen u met koffie 
en gebak. Daarna krijgt u het verhaal te horen (en te 
zien) van het museum en wordt u rondgeleid in en 
om de boerderij.
12.00 uur: aanvang boerenlunch in buffetvorm. Dit 
is een uitgebreide broodmaaltijd waarbij zoveel 
mogelijk zuivel- en streekeigen producten worden 
geserveerd.
13.15 uur: vertrek naar kasteel “De Haar” waar u 
een uitgebreide rondleiding krijgt. Dit kasteel heette 
vroeger Het Huys te Haar en is het grootste kasteel 

van Nederland. Het is in 1892 op de ruïne van het 
oude kasteel gebouwd in Neogotische stijl. 
Met zijn torens en transen, grachten, poorten, 
ophaalbruggen en een indrukwekkende collectie 
kunstschatten oogt Kasteel De Haar als het 
ideaalbeeld van een middeleeuws kasteel. 
Niet alleen het kasteel maar ook het park spreekt 
tot een ieders verbeelding. Geniet in alle rust van 
de rozentuin, de Romeinse tuin, de uitgestrekte 
waterpartijen en het Engelse landschapspark.
15.15 uur: bent u weer terug op de boerderij voor 
een kop koffie. Aansluitend kunt u kiezen uit 
boerenspelen (erg leuk!) of een polderwandeling 
gecombineerd met een tramrit.
16.45 uur: afsluiting met een glaasje streeksap, 
boerenkaas en boerenworst.
17.00 uur: aanvang terugreis*.
18.15 uur: aankomst in uw opstapplaats.

* Wilt u liever later thuiskomen en/of een diner op de boerderij
gebruiken? Dan kan dat vanaf € 16,50 p.p. 11

(maandag t/m zaterdag)

Boerderij met kasteel De Haar

> prijzen
Prijs per persoon inclusief 3 x koffie/thee 

en 1 x gesorteerd gebak, rondleiding 

boerderij, boeren-lunchbuffet met drinken 

en appeltje, entree en rondleiding kasteel, 

boerenspelen of polderwandeling met 

tramrit, 1 x streeksap en boeren-garnituur 

bij deelname van minimaal:

50 personen- € 47,50

45 personen- € 48,50

40 personen- € 50,00

35 personen- € 52,00

30 personen- € 55,00

vanaf 

€ 47,50 p.p.



09.00 uur: vertrek naar de Schaapskooi in Ottoland 
gelegen in de Alblasserwaard.

10.15 uur: bij aankomst begint u eerst met koffie 
en gebak. Daarna krijgt u een rondleiding van 
schaapsherder Huug. Deze markante man laat 
zien hoe hij met behulp van 4 Border Collies 300 
schapen in toom houdt. Dit zijn schapen van het 
Oudhollandse ras “Schoonebekers”. Deze kudde 
wordt ingezet in de omgeving van natuurterreinen 
om het gras te begrazen en zo te zorgen voor de 
biodiversiteit, waardoor kruiden kans krijgen zich te 
ontwikkelen. Bij Huug leert u wat onthaasten is. 
Met zijn aanstekelijke enthousiasme zult u graag
kennismaken! Tot slot maakt u kennis met zijn 
loopeenden welke zeer komisch zijn om te zien.

12.00 uur: vertrekt u naar Ameide voor een 
uitgebreide koffietafel.

13.30 uur: stapt u in de touringcar waarna u met 
de gids naar Oud Alblas rijdt. Hier gaat u varen 
met fluisterboot de Glasshopper. Deze elektrisch 
aangedreven boot heeft een glazen overkapping 
waardoor u een panoramisch uitzicht heeft. 
Door het openen van de zijramen is het mogelijk om 
de stilte van de natuur tot u te laten doordringen 
tijdens deze prachtige rondvaart. Gedurende het 
varen vertelt de gids over de omgeving.

16.15 uur: u eindigt in Kinderdijk waar de 
touringcar klaarstaat.

17.15 uur: aankomst in uw opstapplaats* 

* Wilt u liever later thuiskomen en een diner onderweg 
gebruiken? Dan kan dat vanaf € 16,50 extra p.p.

Varen met de Glasshopper en bezoek Schaapskooi

> prijzen
Prijs per persoon inclusief 2 x koffie 

of thee, 1 x gebak, bezoek en 

rondleiding schaapskooi, koffietafel 

met kroket en gids geldig bij 

deelname van minimaal:

50 personen - € 51,50

45 personen - € 52,50

40 personen - € 54,00

35 personen - € 56,00

30 personen - € 58,50

vanaf 

€ 51,50 p.p.
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Varen met de Glasshopper en bezoek Schaapskooi

> prijzen
Prijs per persoon inclusief entree 

park, gids, lunch en varen bij

minimaal:

50 personen - € 30,00

45 personen - € 31,00

40 personen - € 32,50

35 personen - € 34,00

30 personen - € 36,50
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09.00 uur: vertrek richting Alphen aan den Rijn voor 
een bezoek aan Vogelpark Avifauna.

10.15 uur: aankomst in het park waar u wordt 
opgewacht door de gids. Waarom is een flamingo 
roze? Hoeveel weegt de kleinste kolibrie? Wat is 
de grootste vogel ter wereld? Op al deze vragen 
geeft de gids u uitgebreid antwoord. Voer zelf de 
honing-papegaaien in de Australische Lori Landing 
en neem een kijkje bij het voeren van de grappige 
pinguïns. Bekijk de sierlijke flamingo’s van heel 
dichtbij in het Cubaanse brak-watermoeras en ga 
op ontdekkingsreis door de Filipijnse jungle. Ook 
de unieke vogeldemonstratie mag u niet missen. 
Roofvogels duiken op hun prooi, felgekleurde ara’s 
scheren over de vijver en ondertussen vertellen de 
verzorgers de leukste en interessantste weetjes.

12.15 uur: staat de lunch voor u klaar in het park 
restaurant. De lunch bestaat uit wit- en bruin brood, 
krentenbrood, bolletjes, diverse soorten beleg: 
rosbief, ham, fricandeau, kaas, hagelslag, jam, boter, 
kroket, koffie, thee of melk.

13.15 uur: vertrek met rederij Avifauna voor een 
rondvaart over het Braassemermeer.
Tijdens de tocht kunt u genieten van het Zuid-
Hollandse Polderlandschap, de waterrecreatie en de 
prachtige natuur.

14.30 uur: staat de touringcar weer voor 
u klaar voor de terugreis.

15.30 uur: aankomst in uw opstapplaats.

vanaf 

€ 30,00 p.p.

Vogelpark en Varen



> prijzen
Prijs per persoon inclusief 2 x koffie 

of thee, appelflap, rondleiding Inrana, 

Vlaamse koffietafel, rondleiding asperge- 

en wijnboerderij, likeur- en wijn proeverij, 

stokbroodje aspergesalade, 3-gangendiner  

bij deelname van minimaal:

50 personen - € 56,00

45 personen - € 57,50

40 personen - € 59,00

35 personen - € 61,50

30 personen - € 64,50

09.00 uur: vertrek naar Hortensiakwekerij Inrana, 
gelegen onder de rook van Breda vlakbij de Belgische 
grens.
10.15 uur: ontvangst met koffie en een appelflap. 
Daarna krijgt u een rondleiding in het bedrijf waar meer 
dan 40.000 hortensia’s in vele kleuren en soorten te 
bewonderen zijn. Vervolgens krijgt u een demonstratie 
in de workshopschuur wat er allemaal kan met de 
Hortensiabloem. In de boerderijwinkel vindt u leuke en 
mooie souvenirs. Na verloting van de 3 bloemstukken die 
tijdens de demonstratie zijn gemaakt is de ochtend ten 
einde en vertrekt u voor de lunch.

12.45 uur: aankomst in Baarle-Nassau waar u een 
Vlaamse koffietafel geserveerd krijgt.
13.45 uur: vertrek naar Etten-Leur. In deze bosrijke 
omgeving ligt Asperge- en Wijnboerderij De Santspuy. 
Vanaf eind maart tot begin juli is het asperge 
seizoen en worden er excursies gehouden, waarbij 
het asperge steken en sorteren te zien is. U krijgt 

zowel een rondleiding langs de aspergevelden als de 
druivenranken. Het leuke van deze combinatie asperge 
en wijn is, dat er speciaal op gelet wordt welke wijn er 
goed past bij de witte asperge.
Bijvoorbeeld de Santspuy wijn. Sinds 2 jaar maakt 
deze asperge en wijnboerderij ook bramen-, bessen-, 
frambozen- en asperge- likeur. Natuurlijk krijgt u de 
gelegenheid om al dat lekkers te proeven. In de kas is 
een gezellige en sfeervolle ruimte gecreëerd waar het 
uitstekend toeven is.
16.45 uur: vertrek via een mooie route naar Breda voor 
het diner*. Het prachtig gelegen restaurant ligt in het 
Liesbos en is gevestigd in het meer dan 300 jaar oude 
jachtopzieners huis van Prins Hendrik Frederik van 
Oranje.
19.30 uur: aanvang terugreis.
20.45 uur: aankomst in uw opstapplaats. 

* Wilt u liever geen diner? U kunt dan € 18,- van genoemde prijs in 
mindering brengen. U bent dan om 18.15 uur in uw opstapplaats.

14

Hortensia’s, Asperges en Wijn

vanaf 

€ 56,00 p.p.



Dagtocht Limburg

> prijzen
Prijs per persoon inclusief 2 x koffie of thee, 

vlaai, gids tijdens wandeling, lunch, entree, 

rondleiding en proeverij bierbrouwerij Alfa, 

3-gangendiner bij deelname van minimaal:

50 personen - € 60,50

45 personen - € 62,50

40 personen - € 64,50

35 personen - € 68,00

30 personen - € 72,00

* Wilt u liever niet wandelen? Een alternatief is de Canisius
Stroopfabriek. Meerprijs € 4,75.

08.00 uur: vertrek naar Sweikhuizen in Limburg.
10.00 uur: onderweg koffie met vlaai in Gasterij 
Zeldzaam gelegen in het Brabantse Maarheeze.
11.30 uur: aankomst in het pittoreske dorpje 
Sweikhuizen behorend tot de gemeente Schinnen. 
De gids neemt u mee voor een prachtige wandeling* 
door een typisch Limburgs landschap gekenmerkt 
door hellingbossen, holle wegen, sterk geaccidenteerd 
terrein en carré boerderijen.

12.30 uur: lunch bestaande uit diverse broodjes met 
divers beleg, zoetwaren, tomaat, mozarella, sla, 
huzarensalade, fruitsalade, kop soep.
13.30 uur: brengt de touringcar u naar Schinnen.
13.45 uur: bezoek aan de Alfa bierbrouwerij. Dit is 
de enige Nederlandse brouwerij die haar bronwater 
uit een door het ministerie van VWS erkende bron 
wint. Opgericht in 1870 door Henry Joseph Meens. 
Het bier dat hij brouwde voldeed aan het Duitse 
“Rheinheitsgebot”. Volgens dit gebod mocht het bier 

alleen gemout graan, water en hop bevatten. Nog 
altijd wordt er bij Alfa uitsluitend met gerstemout 
gebrouwen.

14.00 uur: korte film over de geschiedenis van de Alfa 
brouwerij, bezoek aan de Alfa bron, rondleiding door 
de brouwerij en aansluitend een proeverij van Alfa 
bieren met hartige hapjes. Bij vertrek ontvangt u nog 
een leuke attentie. Deze brouwerij is bijzonder leuk en 
interessant om te bezoeken!

16.15 uur: vertrek huiswaarts.
18.00 uur: onderweg een 3-gangendiner in een 
prachtig gelegen restaurant midden in het Liesbos 
vlakbij Breda. Dit fraaie restaurant is gevestigd in het 
meer dan 300 jaar oude jachtopzieners huis van Prins 
Hendrik Frederik van Oranje. 

20.00 uur: aanvang terugreis.
21.15 uur: aankomst in uw opstapplaats.
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vanaf 

€ 60,50 p.p.



 Varen Biesbosch en High Tea

> prijzen
Prijs per persoon 

inclusief 1 x koffie, 

1 x appel-kruimeltaart, 

fluisterboot, lunch 

incl.kroket, entree 

museum en high tea 

bij deelname van 

minimaal:

50 personen - € 58,50

45 personen - € 61,00

40 personen - € 64,00

35 personen - € 68,00

30 personen - € 73,00

09.30 uur: vertrek naar Werkendam. 
10.30 uur: aankomst in de Biesbosch waar u begint 
met koffie en gebak in het Biesbosch restaurant. 
Daarna gaat u varen met de fluisterboot. De 
“Whisper” is een elektrisch aangedreven boot met 
maximaal 60 zitplaatsen. Door de geringe diepgang 
kan de boot onder meer door de sloot van Beneden 
Petrus, een kreek waar andere rondvaartboten 
niet kunnen komen. Het grote voordeel is dat de 
boot geruisloos door het water vaart, waardoor u 
naast een prachtig uitzicht ook de geluiden van De 
Biesbosch ervaart.  
De Biesbosch is één van de belangrijkste zoetwater 
getijde gebieden van Europa. Natte gebieden, 
boordevol planten en dieren, wuivende rietkragen, 
vochtige poldertjes met bijzondere wilde bloemen, 
woeste ruigten en klotsende kreken. Dit Nationaal 
Park was voor de afsluiting van het Haringvliet (1970) 
nog een onherbergzaam gebied. Ruig en spookachtig 

in de winter, lieflijk en betoverend in de zomer.
12.30 uur: lunch in het nabijgelegen Biesbosch 
restaurant.
13.30 uur: bezoekt u het Biesbosch museum. Hier 
kunt u alles zien van De Biesbosch. Beleef hoe 
vissers vroeger jacht maakten op zalm en steur, 
hoe elke vierkante meter Biesbosch bewerkt werd 
door in armoede levende griendwerkers en hoe 
verzetsgroepen de strijd aangingen met de Duitse 
bezetter. Onderga de magie van waterbouwers en 
baggeraars die streden tegen eb en vloed.
Laat u meevoeren door een lang lint van exposities, 
een audio visueel centrum, levensechte beelden, 
een enorme verzameling opgezette dieren en een 
fascinerend waterbouwkundig paviljoen. 
15.00 uur: vertrek per touringcar naar Sleeuwijk voor 
een High Tea.
17.30 uur: vertrek huiswaarts.
18.15 uur: aankomst in uw opstapplaats.
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vanaf 

€ 58,50 p.p.

De High Tea bestaat uit:
Muffins, gevulde slagroomsoesjes, petit fours & petit glacé’s, aardbeien met room en 
suiker, vruchtentulband, diverse sandwiches met gevarieerd beleg, broodmand met diverse 
soorten minibroodjes, boter, marmelade, quiche variable en minispiesjes van kipfilet met 
sojasaus. De high tea is inclusief koffie en thee.



 Lentiade in het Lingebos

> prijzen
Prijs per persoon inclusief lunch, entree 

Lentiade, 3-gangendiner geldig bij 

deelname van minimaal:

50 personen - € 46,50

45 personen - € 48,00

40 personen - € 49,50

35 personen - € 51,50

30 personen - € 54,50

11.00 uur: vertrek naar het Lingebos, een prachtig 
natuurgebied gelegen op de rand van de Alblasserwaard 
en de Betuwe. Onderweg stoppen we in Hoornaar 
voor een lunch bestaande uit diverse soorten brood, 
krentenbrood, kroket, zoet en hartig beleg, koffie of 
thee. 

13.30 uur: aankomst op de Lentiade. 
Wandelen en genieten van landelijke snuisterijen tijdens 
de Lentiade, dé voorjaarsfair voor iedereen. De 2e editie 
van dit gezellig lifestyle evenement vindt dit jaar plaats 
in Vuren, direct gelegen aan de A15. Een must voor 
kooplustige bezoekers met voorjaarskriebels, maar ook 
voor natuurliefhebbers die de ontluikende lente in het 
100-jaar oude bos van dichtbij willen ervaren. 
Ervaar het zelf! Muzikale optredens, spectaculaire 
modeshows, en een roofvogeldemonstratie verhogen 
de lentesfeer. Natuurliefhebbers kunnen in het bos naar 

hartelust kilometers wandelen en fietsen. 
De - met bomen omzoomde - groene veldjes op het 
6 hectare groot evenementen terrein nodigen uit 
tot een ware ontdekkingstocht. De leukste bedrijven 
presenteren zich in witte tenten met culinaire 
lekkernijen en streekproducten, hebbedingen voor 
interieur en tuin, mode, kunst, sieraden, curiosa en alles 
wat het leven leuk maakt. 

17.00 uur: vertrek naar Sleeuwijk.

17.30 uur: aankomst in Bistro Heerlijckheid waar wij een 
3-gangendiner voor u hebben gereserveerd.

19.30 uur: aanvang terugreis.

20.30 uur: aankomst in uw opstapplaats.
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vanaf 

€ 46,50 p.p.

(1 t/m 3 april 2011)



Varen over de Maas en bezoek Lith

> prijzen
Prijs per persoon inclusief varen, 

2 x koffie of thee, 1 x gebak, lunch, 

wandeling met gids, 2 x thee of koffie, 

1 x cake en 3-gangen diner 

bij deelname van minimaal:

50 personen - €€ 59,00

45 personen - €€ 60,50

40 personen - €€ 62,00

35 personen - €€ 64,00

30 personen - €€ 67,00

09.30 uur: vertrek vanuit uw opstapplaats naar het 
Gelderse Kerkdriel waar u gaat varen.

11.00 uur: aankomst in Kerkdriel waar u aan boord 
gaat van de ‘Domani’. U wordt verwelkomd met 
koffie en gebak.
Daarna gaat u varen over de Maas langs Sluis 
St-Andries, Maren-Kessel, De Lithse Ham, 
Heerewaarden en Voorne. Voordat u aan komt 
bij het prachtige dorp Lith vaart het schip via het 
indrukwekkende sluizencomplex Maxima  
4 meter omhoog. Dit noemt men ‘schutten’. 

12.30 uur: u gaat van boord en wandelt 2 kilometer 
naar het prachtige plaatsje Lith. U krijgt een 
plattegrond zodat u alle bezienswaardigheden al 
wandelend kunt bezichtigen. Wilt u liever niet te veel 
lopen, dan kunt u met de ‘Domani’ mee naar Lith 
varen.

13.00 uur: staat de lunch voor u klaar in restaurant 
de Hertog Jan van Brabant. De lunch bestaat uit 3 

boterhammen met kroket, gebakken ei, bolletje 
salade, rosbief en koffie of thee .

14.00 uur: neemt de gids u mee voor een rondleiding 
door Lith. Dit plaatsje heeft bekendheid gekregen 
door de film “Dorp aan de Rivier” van Fons 
Rademakers. Een eeuwenoud pittoresk dorp met 
prachtige monumenten en leuke oude straatjes.

15.30 uur: zal het schip weer vertrekken naar 
Kerkdriel. Onderweg krijgt u thee met cake.

16.30 uur*: aankomst in Kerkdriel waar u wordt 
verwacht in restaurant “de Oude Klipper” voor een 
3-gangendiner.

18.30 uur: vertrek huiswaarts.

19.45 uur: aankomst in uw opstapplaats.

*Heeft u liever op een iets later tijdstip het diner dan kan dat in 
overleg aangepast worden.
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vanaf 

€ 59,00 p.p.



Rondrit Jan Plezier en bezoek wagenmakerij

> prijzen
Prijs per persoon inclusief 1 x koffie 

of thee, 1 x appeltaart, bezoek 

wagenmakerij, lunch bestaande uit 

soep en belegde broodjes, rondrit 

Jan Plezier bij deelname van minimaal:

50 personen - €€ 39,50

45 personen - €€ 40,50

40 personen - €€ 41,50

35 personen - €€ 43,50

40 personen - €€ 45,50

09.00 uur: vertrek vanuit uw opstapplaats naar 
Alblasserdam.

10.00 uur: aankomst bij Verdoorn 
Gelegenheidskoetsen. Dit familiebedrijf bestaat uit 
een wagenmakerij en een koetsenstal. Na de koffie 
met verse appeltaart krijgt u een rondleiding
door de wagenmakerij en ziet u hoe men op 
authentieke wijze een wiel maakt.
Wist u dat een wiel bestaat uit verschillende soorten 
hout? Weet u wat een Dom is? U krijgt het uitgelegd 
door een enthousiaste ambachtsman. Behalve 
leerzaam ook erg leuk om mee te maken.

12.00 uur: tijd voor de lunch.

13.00 uur: stapt u in de Jan Plezier (authentiek 
nagebouwde paardentram) om een rit te maken

naar de molens van Kinderdijk. Deze Jan Plezier 
wordt voortgetrokken door schitterende paarden. 
De koetsier en de palfrenier (bijrijder) zijn geheel 
in stijl gekleed. Indien u dat wenst heeft u de 
mogelijkheid om de molens van Kinderdijk op eigen 
gelegenheid te bezichtigen. 

U kunt ook kiezen voor de rondrit door de 
Alblasserwaard. U rijdt dan langs het water de 
Graafstroom, de rivier de Noord, monumentale 
boerderijen en verschillende molens.

15.30 uur: einde rit Jan Plezier* 

16.30 uur: aankomst in u opstapplaats.

* Wilt u na afloop nog een kop koffie met cake dan kan dat. 
Toeslag € 3,50 per persoon. U bent dan om 17.15 uur thuis. 
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vanaf 

€ 39,50 p.p.

(maandag tot en met zaterdag)
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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


