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Alle genoemde prijzen zijn per persoon, inclusief touringcarvervoer, 
BTW en geldig voor de  volgende postcodes: 2500-3299. 
Bij minder dan dertig personen of overige postcodes, prijs op 
aanvraag. Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

Beste lezer(es),

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

seizoen 2012.

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

zeker weten dat deze bij u in de smaak zullen vallen. Natuurlijk bieden wij ook andere 

tochten aan. Deze kunt u terugvinden op onze website www.contikiholland.nl. 

Het kan natuurlijk ook zijn dat u een leuke 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 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 

telefoon-nummer en emailadres.

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 postcodes 2500-3299.

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 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 ervaring!

02



2 dagen Gent

> prijzen
Prijs per persoon inclusief 2 x koffie, 

1 x gebak, stadwandeling met gids, 

1 x logies/ontbijtbuffet (bij verblijf in een 

2-pers.kamer), boottocht van 50 minuten 

incl. lunch en 4-gangendiner bij deelname 

van minimaal:

50 personen - € 120,00

45 personen - € 122,00

40 personen - € 126,00

35 personen - € 130,00

30 personen - € 135,00
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vanaf 

€ 120,00 p.p.

Dag 1:
09.00 uur: vertrek vanuit uw opstapplaats naar Gent.
10.00 uur: onderweg stoppen we voor koffie en gebak.
12.45 uur: aankomst in de prachtige stad Gent. Deze 
typisch Belgische stad is bekend om zijn kleine straatjes 
met klinkers, lekkere pinten, heerlijke restaurants en vooral 
heel veel gezelligheid. Het is een historische stad die leeft 
en waar jong en oud zich op zijn gemak voelt. Er is een 
rijk cultureel aanbod van bijzondere tentoonstellingen, 
muziekfestivals en culturele bezienswaardigheden zoals de 
Sint-Baafskathedraal, het Belfort, de middeleeuwse burcht 
Gravensteen, de Begijnhoven en het stadhuis. U verblijft 
in het Holiday Inn Expo. Dit 4* hotel is van alle gemakken 
voorzien.
Na het afgeven van de bagage brengt de touringcar u naar 
het centrum. Op eigen gelegenheid kunt u gaan lunchen.
14.00 uur: stadwandeling van 2 uur onder leiding van een 
gids. 
17.00 uur: brengt de touringcar u weer terug naar het 
hotel.

18.00 uur: de touringcar rijdt terug naar Gent voor 
een dinertransfer. Indien u dat wenst kunnen wij een 
diner voor u regelen. In overleg wordt u ’s avonds weer 
teruggebracht naar het hotel.

Dag 2:
08.30 uur: ontbijt. 
Na het ontbijt is de touringcar beschikbaar voor transfer 
naar het centrum.
U  kunt u de ochtend besteden naar eigen keuze.
12.00 uur: Gentse boottocht van 50 minuten door de 
oude binnenstad. Aan boord krijgt u een lunch bestaande 
uit 6 minisandwiches, koffie, thee en water.
13.00 uur: u heeft de hele middag de tijd om Gent te 
bekijken.
17.00 uur: aanvang terugreis.
19.00 uur: onderweg een 4-gangen verrassingsdiner in 
Hoogerheide.
21.00 uur:  vervolg terugreis.
22.15 uur: aankomst in uw opstapplaats.



> prijzen
Prijs per persoon inclusief 2 x koffie, 

1 x gebak, tour met gids en 3-gangen 

diner bij deelname van minimaal:

50 personen - € 42,50

45 personen - € 45,00

40 personen - € 47,50

35 personen - € 51,50

30 personen - € 56,00

09.00 uur: vertrek naar Schiphol.

10.30 uur: onderweg stoppen we voor koffie en gebak.

11.30 uur: aanvang Discovery Tour onder leiding van 
een gids. Tijdens deze bustour krijgt u een indruk van de 
activiteiten rondom Schiphol Centrum. Er wordt gestopt 
bij één van de spotterplaatsen, waar u informatie krijgt 
over vliegtuigtypes en luchtvaartmaatschappijen en het 
reilen en zeilen op start- en landingsbanen. De tour gaat 
tevens naar Schiphol Oost waar veel aan de luchthaven 
gelieerde bedrijven gevestigd zijn en het onderhoud van 
de vliegtuigen plaatsvindt. Een werkelijk zeer interessante 
tour waardoor u onze nationale luchthaven vanuit een 
ander perspectief gaat bekijken.

13.00 uur: einde Discovery Tour Schiphol waarna de 
touringcar u naar Haarlem brengt. Haarlem is één van de 

mooiste oude steden van Nederland. Het is een prettige 
veilige stad met ca. 150.000 inwoners. Haarlem ligt 
aan de rivier het Spaarne en heeft een aantrekkelijke, 
monumentale binnenstad met veel bezienswaardigheden 
en een gezellig centrum met een grote verscheidenheid 
aan winkels, cafés en restaurants. Wist u dat Haarlem 
een prijs heeft ontvangen voor ‘beste winkelstad van 
Nederland’? Voor diegene die liever een stadswandeling 
maken adviseren wij de “Hofjes Tour”. Deze kunt u op 
eigen gelegenheid ontdekken aan de hand van een door 
ons verstrekte routebeschrijving.

17.15 uur: vertrek naar Restaurant De Zoete Inval in 
Haarlemmerliede voor een 3-gangen diner.

19.45 uur: aanvang terugreis.

21.00 uur: aankomst in uw opstapplaats.
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Discovery Tour  Schiphol en Haarlem

vanaf 

€ 42,50 p.p.



Drie facetten Amsterdam

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

1 x gesorteerd gebak, stadwandeling o.l.v. gids, 

50 min.varen, lunch bestaande uit 2 broodjes 

ham/kaas, 1 broodje rundvleeskroket, 1 reep 

chocolade, koffie of thee, vruchtensap en 1 stuk 

fruit, rondleiding gassan Diamonds en 3-gangen 

diner geldig bij deelname van minimaal:

50 personen - € 58,00

45 personen - € 59,50

40 personen - € 61,00

35 personen - € 63,50

30 personen - € 66,50

08.30 uur: vertrek vanuit uw opstapplaats naar 
Amsterdam.

09.30 uur: onderweg koffie met gebak.

11.15 uur: aankomst in Amsterdam waar u start met een 
stadswandeling in  de Jordaan. Deze wijk is ongetwijfeld 
de meest bezongen, beschreven en geromantiseerde 
stadswijk van Nederland. Ooit aangelegd als wijk voor 
arbeiders, ambachtslieden en kleine zelfstandigen is 
het vandaag de dag een favoriete wijk voor studenten, 
artiesten en jonge ondernemers. Wandel met de gids door 
de gezellige straatjes en de stille hofjes en proef de sfeer 
van dit bijzondere stukje Amsterdam.

13.15 uur: de gids brengt u vervolgens naar rederij Plas 
gelegen aan het Damrak. Terwijl u vaart door de grachten 
krijgt u een lunch geserveerd. Amsterdam vanaf het water 
beleven is een bijzondere gebeurtenis. Indrukwekkende 
gevels, tientallen varianten in ramen, beschilderde 

plafonds en mooie verhalen waardoor de stad nog meer 
tot leven komt.

14.15 uur: wordt u afgezet bij Gassan Diamonds* waar 
u een rondleiding krijgt door de fabriek. Deze historische 
diamantslijperij is beroemd binnen de diamantwereld 
mede door het introduceren van een nieuwe slijpvorm, 
de Gassan 121. Deze heeft 121 facetten en daardoor een 
optimale reflectie. Een bijzonder bezoek in een prachtige 
omgeving! Daarna heeft u vrije pauze en kunt u op eigen 
gelegenheid de stad verkennen.

17.15 uur: vertrek naar Haarlemmerliede voor het diner.

19.45 uur: aanvang terugreis.

21.15 uur: aankomst in uw opstapplaats.

*U kunt er ook voor kiezen om na het varen direct de stad te verkennen.
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vanaf 

€ 58,00 p.p.



08.00 uur: vertrek vanuit uw opstapplaats naar Hoorn. 
Onderweg een korte stop.

10.45 uur: aankomst bij de Museumstoomtram Hoorn-
Medemblik. De collectie stoomtram- locomotieven, rijtuigen 
en wagens zijn door de jaren heen volledig gerestaureerd en 
worden rijdend aan u gepresenteerd op de lokaalspoorweg 
tussen Hoorn en Medemblik. Deze spoorweg dateert uit 1887 
en is compleet met al z’n stations bewaard gebleven. Aan boord 
krijgt u koffie en een amandelbroodje. Halverwege de rit kunt u 
uitstappen om het station van Wognum-Nibbixwoud te bekijken.

12.15 uur: komt u aan in Medemblik waar u  de gelegenheid 
heeft om dit historische stadje met zijn ligging aan het 
IJsselmeer te bezoeken. U vindt er vele oude gebouwen en 
gevels uit de 16e, 17e en 18e eeuw.

13.30 uur: stapt u aan boord van het museumschip 
“Friesland” voor een boottocht over het IJsselmeer naar 
Enkhuizen. Onderweg krijgt u een Westfriese broodmaaltijd 

bestaande uit diverse broodsoorten, broodjes, Westfriese 
krentenmik, verschillende soorten vleeswaren, kaas, zoet 
beleg, boter, koffie of thee.

14.45 uur: aankomst bij het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. 
Dit museum bestaat uit een binnen en een buiten gedeelte. 
Binnen ziet u een tentoonstelling van de thema’s water, 
ambacht en gemeenschappen. Met historie, fotografie, 
streekdrachten en design wordt duidelijk getoond hoe 
belangrijk het Zuiderzee gebied was. In het openlucht gedeelte 
van het museum staan authentieke panden uit het voormalige 
Zuiderzeegebied, zoals een kerk, een visrokerij, winkels 
en woonhuizen uit de omliggende vissersdorpen. U kunt 
spelenderwijs kennismaken met de handvaardigheden van 
toen en nu. Een bijzonder museum welke u niet mag missen!
17.00 uur: aanvang terugreis.
19.00 uur: aankomst in uw opstapplaats*

* Wilt u een diner onderweg gebruiken? Dan kan dat vanaf € 19,50 per persoon. 
U bent dan om 21.00 uur weer terug in uw opstapplaats.

Noord-Holland 3-in-1

> prijzen
Prijs per persoon inclusief 

1 x koffie en amandelbroodje, 

stoomtram Hoorn-Medemblik, 

stoomschip Medemblik-Enkhuizen, 

Westfriese broodmaaltijd en 

entree Zuiderzee museum bij 

deelname van minimaal:

50 personen - € 58,50

45 personen - € 60,00

40 personen - € 62,00

35 personen - € 64,50

30 personen - € 67,50

vanaf 

€ 58,50 p.p.
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> prijzen
Prijs per persoon inclusief 

2 x koffie, 1 x gesorteerd gebak, 

entree en rondleiding Westlandse 

Druif, 3-gangen lunch, vaartocht 

en 1 x drankje en boterkoek bij 

deelname van minimaal:

50 personen - € 45,50

45 personen - € 47,50

40 personen - € 49,50

35 personen - € 52,50

30 personen - € 54,50
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09.15 uur: vertrek vanuit uw opstapplaats naar Monster.

10.00 uur: u wordt ontvangen met koffie en boerencake 
in themapark “De Westlandse Druif”.
Op een 2 hectare groot terrein bevindt zich een prachtige 
teelt onder glas. Deze teelt vormt de oorsprong van de 
toonaangevende internationale glastuinbouwindustrie 
zoals we die vandaag de dag kennen. Waarom begon 
men in het Westland juist druiven te telen? En hoe 
gebeurde dat? Wat is de ontstaansgeschiedenis van de 
glastuinbouw? En welke rol speelt De Westlandse Druif 
daarin? 
De antwoorden vindt u in de kassen van de druiventuin, 
het hypermodern vormgegeven paviljoen, het kennis- 
en vergadercentrum en het multimediale museum van 
themapark De Westlandse Druif. U krijgt eerst een 
rondleiding door de prachtige authentieke kassen, daarna 
bezoekt u het museum en krijgt u een film te zien. Na 
afloop krijgt u een glas druivensap of een schaaltje 
druiven. (afhankelijk van het seizoen)

12.15 uur: vertrek naar De Lier.

12.45 uur: 3-gangen lunch in Restaurant de Rank 
bestaande uit tomatensoep, schnitzel met groenten, 
rauwkost, gebakken aardappelen en ijs met vruchten en 
slagroom.

14.00 uur: vertrek naar ’s-Gravenzande.

14.30 uur: aanvang vaartocht met rondvaartbedrijf 
De Gantel. U vaart door het Westland over het riviertje 
de Gantel. Onderweg krijgt u een drankje en een stuk 
boterkoek.

16.30 uur: einde vaartocht.

17.30 uur: aankomst in uw opstapplaats.

vanaf 

€ 45,50 p.p.

De Westlandse Druif en varen



Floriade in Venlo

> prijzen
Prijs per persoon inclusief 2 x koffie, 1 x gesorteerd gebak 

en entree Floriade bij deelname van minimaal:

50 personen - € 44,50

45 personen - € 46,00

40 personen - € 48,00

35 personen - € 50,50

30 personen - € 54,00
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vanaf 

€ 44,50 p.p.



Gorinchem en Slot Loevestein

> prijzen
Prijs per persoon inclusief 

2 x koffie, 1 x appelgebak, 

stadswandeling met 

gids, lunch incl. kroket, 

vaartocht en entree Slot 

Loevestein bij deelname 

van minimaal:

50 personen - € 54,00

45 personen - € 55,00

40 personen - € 56,50

35 personen - € 58,50

30 personen - € 61,00

09

vanaf 

€ 54,00 p.p.



09.30 uur: vertrek naar Middelburg waar u hét Nationale 
Voetbalmuseum bezoekt.

11.00 uur: bij aankomst wordt u ontvangen met koffie en 
gebak. Daarna bezoekt u het interactieve museum welke u op 
verschillende manieren kunt  beleven. U leert er alles over de 
nationale voetbalgeschiedenis en beleeft het  hoogtepunt van 
Oranje nog een keer; het gewonnen EK’88. In een zinderende 
film passeert het toernooi nogmaals de revue en kunt u de 
beker bewonderen.
Neemt u alvast een voorproefje op het EK’12. Natuurlijk zijn 
er ook voetbaltopstukken te vinden. Test uw voetbalkunsten 
op het speelveld en spreek uw eigen voetbalcommentaar 
in. In Voetbal Experience ruikt, voelt, hoort, ziet en beleeft u 
voetbal!

13.00 uur: koffietafel bestaande uit diverse zachte bolletjes, 
wit en bruinbrood, diverse soorten vleeswaren, kaas, zoet 
beleg, kroket en onbeperkt koffie en thee.

14.00 uur: vertrek naar de haven van Middelburg voor 
een vaartocht naar het Veerse Meer via het kanaal door 
Walcheren. Een prachtige tocht waarbij u onderweg kunt 
genieten van de prachtige natuur van Walcheren en Zuid-
Beveland.

16.00 uur: aankomst in Veere waar u de gelegenheid heeft 
om deze historische en pittoreske plaats te bekijken.

17.00 uur: vertrek huiswaarts.

18.15 uur: aankomst in uw opstapplaats*

* Wilt u liever een diner onderweg gebruiken?  
Dan kan dat vanaf € 19.50 per persoon. 
U bent dan om 20.30 uur weer terug in uw opstapplaats.

Arrangement EK’12 en varen

> prijzen
Prijs per persoon inclusief 1 x 

koffie en appelgebak, entree 

Voetbal Experience, koffietafel,

vaartocht en 1 drankje aan boord 

bij deelname van minimaal:

50 personen - € 50,00

45 personen - € 51,00

40 personen - € 53,00

35 personen - € 55,00

30 personen - € 57,50

vanaf 

€ 50,00 p.p.
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Arrangement EK’12 en varen

> prijzen
Prijs per persoon inclusief 2 x 

koffie, 1 x gesorteerd gebak, rit per 

Zonnetrein, koffietafel, rondleiding, 

wijnproeverij + 1 slak en 3-gangen 

diner bij deelname van minimaal:

50 personen - € 61,50

45 personen - € 63,50

40 personen - € 66,00

35 personen - € 69,50

30 personen - € 73,50
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08.15 uur: vertrek naar Gelderland.

09.30 uur: onderweg stoppen wij voor koffie met gebak.

11.15 uur: aankomst in Ooij gelegen in de Ooijpolder 
waar u een tocht met De Zonnetrein gaat maken. Deze 
trein rijdt op zonne-energie en rijdt fluisterstil door het 
landschap. Tijdens een boeiende rondrit van een uur 
vertelt de gids over dit unieke stuk natuur langs de Waal 
bij Nijmegen. U rijdt langs terpen, oude kerkjes, kleiputten 
en oude steenfabrieken. Een uitgestrekt landschap met 
kleine dorpen, boerderijen en een prachtige natuur. 

12.30 uur: u eindigt met de Zonnetrein in Millingen aan 
de Rijn waar u een uitgebreide koffietafel in Hotel Millings 
Centrum krijgt bestaande uit diverse harde en zachte 
broodjes, verschillende soorten vleeswaren, 2 soorten 
kaas, beschuit, ontbijtkoek, kroket, koffie en thee.

13.30 uur: vertrek naar Wijngaard & Escargotteelt De 
Kleine Heerlijkheid in Horssen. De enthousiaste familie 
Fransen is in 1996 begonnen met een wijngaard. Inmiddels 
is dit uitgegroeid tot een multifunctioneel  bedrijf met 
wijnbouw en escargotteelt. U krijgt een uitgebreide 
rondleiding door de wijngaarden en langs de ruimte waar 
de slakken geteeld worden. Na een wijnproeverij zult u 
merken dat een slak ook een lekkernij kan zijn! Na afloop 
heeft u gelegenheid om de sfeervolle museumwinkel te 
bezoeken.

16.15 uur: aanvang terugreis.

17.15 uur: onderweg een 3-gangendiner in 
Restaurant Bellevue met een prachtig uitzicht 
over de rivier de Merwede.

20.15 uur: aankomst in uw opstapplaats.

vanaf 

€ 61,50 p.p.

Zonnetrein, slakken en wijn



> prijzen
Prijs per persoon inclusief 2 x koffie, 

1 x gesorteerd gebak, Veluwegids, 

uitgebreide lunch, entree en rondleiding 

Paleis Het Loo en 3-gangen menu bij 

deelname van minimaal:

50 personen - € 59,50

45 personen - € 61,50

40 personen - € 64,00

35 personen - € 67,00

30 personen - € 71,00

08.00 uur: vertrek naar de Veluwe.
09.45 uur: koffie met gebak in Restaurant d’Arthuizen gelegen 
te Leersum.

11.15 uur: aankomst op de Veluwe waar de gids instapt 
voor een Veluwsche Sagentocht. Gedurende 5 kwartier zal zij 
enthousiast vertellen over de historie, de natuur en het wild 
van het Nationale Park De Hoge Veluwe. U neemt een kijkje bij 
zendstation Kootwijk, rijdt langs de prachtige natuur van Hoog 
Soeren, de bijzondere Asselse heide en nog veel meer. De tocht 
wordt doorspekt met spannende Veluwsche volksverhalen.

12.45 uur: lunch in Restaurant Rust een Weinig in Hoenderloo 
bestaande uit krentenbrood, beschuit, knäckebrood, diverse 
soorten wit- en bruinbrood, kroket, 4 soorten vleeswaren, jam, 
2 kaassoorten, koffie, thee of melk.

14.00 uur: vertrek naar Apeldoorn voor een bezoek aan Paleis 
Het Loo. Gelegen in het hart van Nederland, aan de rand van 
Apeldoorn, ligt het ruim 300 jaar oude Paleis. Sinds 1984 is 
dit voormalige Koninklijk Paleis na een grondige restauratie als 

museum opengesteld voor het publiek. De kostbaar ingerichte 
vertrekken geven een beeld van drie eeuwen bewoning 
door de Oranjes, terwijl de gereconstrueerde tuinen met hun 
waterwerken en sierlijk belijnde bloemperken de sfeer van 
de 17e eeuw ademen. Tijdens de één uur durende Royal Tour 
bezoekt u Koninklijke ‘hotspots’ op Paleis Het Loo. Een gids 
leidt u langs de verschillende plaatsen in en rond het paleis, 
waar de Oranjes en ook leden van buitenlandse vorstenhuizen 
bijzondere momenten beleefden. Na afloop kunt u op eigen 
gelegenheid de tuinen van het paleis bezoeken.

17.00 uur: vertrek naar Restaurant ’t Pannekoekhuis in 
Ugchelen.

17.30 uur: 3-gangen menu  bestaande uit verse tomaten-of 
groentesoep, pannenkoek en als nagerecht bavarois, ijscoupe 
of koffie. 

19.30 uur: aanvang terugreis. 

21.30 uur: aankomst in uw opstapplaats.12

De Veluwe en Paleis Het Loo

vanaf 

€ 59,50 p.p.



09.00 uur: vertrek naar Gilze in Noord-Brabant.
10.15 uur: aankomst in tuin “Den Overkaent”. Deze vaste 
plantentuin is een uit de hand gelopen hobby van Henk 
Goeijers. Voor zijn werk importeerde en exporteerde hij vaste 
planten. Aangezien hij op de meeste kwekerijen alleen maar 
planten zag van 1 á 2 jaar oud besloot hij zelf een stuk land 
te kopen (7500m2) om daar vaste planten permanent te 
kunnen laten groeien. In totaal staan er inmiddels wel 2500 
soorten/variëteiten en dit aantal breidt nog steeds uit. Het 
streven van Henk Goeijers is om een tuin te creëren met de 
meest uiteenlopende soorten vaste planten van Nederland. 
Er zijn tal van paadjes en spannende hoekjes waar u  rond 
kunt wandelen. Verschillende vijvers, rotspartijen, en bankjes 
maken de tuin af. Bij aankomst wordt u ontvangen met 
koffie en een warme appelflap. Daarna bekijkt u op eigen 
gelegenheid de tuin. Op verzoek (wel van tevoren aanvragen) 
geeft Henk Goeijers een rondleiding. 
12.00 uur: vertrek.
12.45 uur: aankomst  in Drimmelen  waar u gaat varen 
door  De Biesbosch. Dit uitzonderlijke natuurgebied 
geniet grote bekendheid en waardering  o.a. door zijn 

uniek landschap, brede en smalle kreken, spaarbekkens 
voor de drinkwatervoorziening en natuurlijk de bevers.  
De bevers komen sinds 1988 weer in De Biesbosch voor 
en zijn uitgezet door Staatsbosbeheer. De dieren leven 
van de bast van struiken en bomen. Volgens de laatste 
telling van Staatsbosbeheer leven er zo’n 100 bevers in 
De Biesbosch. De eeuwenoude getijdendelta heeft door 
de aanleg van de Deltawerken z’n grote getijdenwerking 
verloren. Toch bedraagt het getijdenverschil nog steeds zo’n 
40 cm. De Biesbosch behoort tot de grootste waardevolle 
natuurgebieden van ons land en mag zich dan ook 
Nationaal Park noemen.
Aan boord krijgt u een lunch in buffetvorm bestaande uit: 
een warme gehaktbal,vier soorten brood, krentenbrood, 
cake en kruidenkoek, vijf soorten vleesbeleg, jong belegen 
en komijnekaas, zoet beleg, roomboter, koffie/thee en melk.
15.00 uur: einde vaartocht. Via een mooie route rijdt u weer 
naar huis.
17.00 uur: aankomst in uw opstapplaats.*

* Wilt u een diner onderweg gebruiken? Dan kan dat vanaf € 18,50 
per persoon. U bent dan om 19.00 uur weer thuis. 13

Open Tuin “Den Overkaent” en De Biesbosch

> prijzen
Prijs per persoon inclusief 2 x koffie, 

1 x appelflap, entree tuin, lunch en 

vaartocht bij deelname van minimaal:

50 personen - € 35,50

45 personen - € 36,50

40 personen - € 38,00

35 personen - € 40,00

30 personen - € 42,50

vanaf 

€ 35,50 p.p.



Nationaal Vlasserij-Suikermuseum

> prijzen

14

vanaf 

€ 41,50 p.p.



Team-Zeskamp-Dag

> prijzen
Prijs per persoon inclusief alle 

zeskampspellen en Enclave buffet bij 

deelname van minimaal:

50 personen - € 68,00

45 personen - € 69,50

40 personen - € 71,00

35 personen - € 73,00

30 personen - € 76,00

12.30 uur: vertrek vanuit uw opstapplaats naar Baarle-
Nassau in Noord-Brabant. 

14.00 uur: aankomst op landgoed Schaluinen in Baarle-
Nassau waar u in competitieverband een sportief 
programma gaat doen. Dit programma bestaat uit de 
volgende onderdelen:
-  Brugbouwen; u maakt een touwbrug over de vijver.
-  Matchball; het levende tafelvoetbalspel.
-  Breinbrekers; goed nadenken vereist.
-  Bounceball; 2 teams spelen een speciaal soort hockey.
-  Blindvolleybal; volleybal waarbij de tegenstanders   
 ‘onzichtbaar’zijn.
-  Vlotoversteek; met touwen, tonnen en hout steekt u de  
 vijver over.
Na de finale krijgt de winnaar een beker of bubbels.
U kunt zich na afloop omkleden en opfrissen in 
kleedruimtes. Tevens kunt u  gebruik maken van 
individuele douchecabines. U dient zelf zorg te dragen voor 
een handdoek en reservekleding.

17.00 uur: de touringcar brengt u naar Restaurant Den 
Engel (2km) voor het Enclave buffet.

Dit buffet bestaat uit:
* Tomatenroomsoep met balletjes of heldere kippensoep   
 van Mechelse koekoek met seizoensgroenten.
 * Brochette met Stroganoff-saus en met zalm gevulde   
 tongscharrolletjes, warme  seizoensgroenten, saladebuffet  
 en verse Vlaamse frieten met mayonaise.
 * Ambachtelijke roomijstaart met verse slagroom.

19.30 uur: aanvang terugreis.

20.30 uur: aankomst in uw opstapplaats.

Tip: voor € 8,80 kunnen wij een lunch in de bus verzorgen bestaande uit 
2 belegde broodjes, 1 krentenbol, 1 huzarenslaatje ,1 pakje appelsap of jus 
d’orange, 1 minimars,1 wafel en een bekertje vruchtenyoghurt.
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vanaf 

€ 68,00 p.p.



> 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-gangen diner  

bij deelname van minimaal:

50 personen - € 57,00

45 personen - € 58,50

40 personen - € 60,00

35 personen - € 62,50

30 personen - € 65,50

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 over 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 een Vlaamse 
koffietafel voor u klaar staat.

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 gegeven, 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 een en ander 
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 
Liesbosch 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 bovengenoemde prijs in 
mindering brengen. U bent dan om 18.15 uur in uw opstapplaats.16

Hortensia’s, Asperges en Wijn

vanaf 

€ 57,00 p.p.
Wegens succes geprolongeerd!



Salsa workshop & Bierbrouwerij

> prijzen
Prijs per persoon inclusief Vlaamse 

koffietafel, Salsa workshop, entree + 

rondleiding bierbrouwerij en Enclave 

buffet bij deelname van minimaal:

50 personen - € 75,00

45 personen - € 76,50

40 personen - € 78,00

35 personen - € 80,00

30 personen - € 82,00

10.30 uur: vertrek naar Baarle-Nassau in Noord-Brabant.
12.00 uur: aankomst bij Restaurant Den Engel waar 
een Vlaamse koffietafel voor u klaarstaat bestaande uit: 
verschillende harde en zachte broodjes, luxe broodsoorten 
uit de streek, mini chocolade broodjes, Kempische 
koffiewafels, kandijkoek, verschillende soorten vleeswaren, 
zoet beleg, scharrel-eieren, huzarensalade, vers fruit, 
hoeveboter, koffie, thee, melk en jus d’orange.
13.15 uur: aanvang Salsa workshop. Salsa vindt haar 
oorsprong op het eiland Cuba. Het is een verzamelnaam 
voor verschillende soorten dansen en ritmes. De Afrikaanse 
slaven brachten hun muziek mee naar Cuba, waar deze zich 
vermengden met de Spaanse ritmes. U leert in 1,5 uur de 
basis van deze beroemde en exotische dans. Een gezellige 
en leerzame workshop om samen met collega’s, vrienden of 
familie te doen.
14.45 uur: is de Salsa workshop ten einde en loopt u in 
een paar minuten naar de Dochter van de Korenaar. Deze 
Ambachtelijke Brouwerij bestaat sinds 2007 en wordt door 
de familie Mengerink gerund. U krijgt een rondleiding en 

een uitgebreide uitleg over het bierproces. Na afloop kunt u 
de bieren ‘Noblesse’, ‘Bravoure’en ‘Embrasse’ zelf proeven 
of met een mooi woord “degusteren”.
*Bij meer dan 30 personen wordt de groep gesplitst. De ene 
groep gaat Salsa dansen en de andere groep gaat naar de 
Bierbrouwerij. Daarna draaien we het programma om.

16.15 uur: u heeft de gelegenheid om Baarle-Nassau te 
bekijken.

17.30 uur: aanvang Enclave buffet in Restaurant Den Engel 
bestaande uit:
 - Tomatenroomsoep met balletjes of heldere kippensoep   
 van Mechelse koekoek met seizoensgroenten.
 - Brochette met Stroganoff-saus en met zalm gevulde   
 tongscharrolletjes, warme seizoensgroenten, saladebuffet  
 en verse Vlaamse frieten met mayonaise.
 - Ambachtelijke roomijstaart met verse slagroom.
19.30 uur: aanvang terugreis
20.45 uur: aankomst in uw opstapplaats.
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vanaf 

€ 75,00 p.p.



Edelherten en Museum Dansant (ma t/m vr) 

> prijzen
Prijs per persoon inclusief 

2 x koffie en koek, entree en 

rondleiding hertenboerderij 

en museum Dansant, 

Brabantse koffietafel incl. 

koffie, thee, melk, all-inclusive 

buffet en non-alcoholische 

drankjes bij deelname van 

minimaal:

50 personen - € 57,00

45 personen - € 58,50

40 personen - € 60,50

35 personen - € 63,00

30 personen - € 66,00

08.15 uur: vertrek naar Tilburg.

10.00 uur: aankomst bij Edelhertenboerderij De 
Zonhoeve waar u  koffie en koek krijgt. Hierna volgt een 
diapresentatie met deskundige uitleg over het leven van de 
edelherten.
Na een tweede ronde koffie gaat u naar de weilanden om 
de herten te bezoeken. Er is ook gelegenheid om rond te 
kijken in het winkeltje en hertenvlees te proeven.

12.30 uur: vertrek naar Hilvarenbeek waar u een bezoek 
brengt aan Museum Dansant.
Dit bijzondere pand gebouwd in Art Nouveau stijl bestaat 
uit een orgelmuseum en een orgelrestauratie gedeelte.
 
13.00 uur: bij aankomst wordt u ontvangen met een 
Brabantse koffietafel. Hierna bezoekt u het orgelmuseum 
waar op cabaretachtige wijze wordt verteld over de 
geschiedenis van de orgels. In een sfeer die bepaald wordt 

door prachtige orgels, mahonie, kristal en spiegels beleeft 
u een middag die u nimmer zult vergeten.  U maakt een 
reis in het verleden met volop gelegenheid om een dansje 
te wagen in orgelpaleis “Dansant”. 

16.30 uur: vertrekt u naar een bijzonder restaurant 
genaamd Etenstijd. In dit all-inclusive restaurant  
kunt u onbeperkt genieten van een grote keuze aan 
internationale gerechten. Alle non-alcoholische dranken 
zijn onbeperkt inbegrepen. Alle alcoholische dranken 
kosten maar € 1,- en dienen ter plaatse afgerekend te 
worden.
Etenstijd heeft tal van gezellige ruimtes, elk met een 
andere sfeer. Daardoor zit u altijd knus ook al bent u met 
een grote groep.

19.00 uur: aanvang terugreis.

20.30 uur: aankomst in uw opstapplaats.
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vanaf 

€ 57,00 p.p.



 Bloemenveiling Aalsmeer (di,wo en vr) 

> prijzen
Prijs per persoon 

inclusief ontbijt, 

entree en rondleiding 

veiling, 1 x koffie, 1 

x gesorteerd gebak, 

bezoek Historische Tuin, 

lunch en vaartocht bij 

deelname van minimaal:

50 personen - € 55,50

45 personen - € 57,50

40 personen - € 59,50

35 personen - € 62,50

30 personen - € 62,50

07.00 uur: vertrek naar Aalsmeer. In de bus krijgt u een 
ontbijt bestaande uit een broodje ham of kaas, een 
krentenbol, vruchtenyoghurt en jus d’orange.

08.30 uur: aankomst bij Bloemenveiling Aalsmeer 
(FloraHolland) waar u een 1 ½ uur durende rondleiding 
krijgt. Vanaf het bezoekerscentrum loopt u over een 
galerij  door het veilingcomplex. Van bovenaf kunt u 
ongestoord genieten van het veilproces, de ongekende 
bloemenpracht en de enorme bedrijvigheid van het 
veilproces. Hoe vroeger u komt des te leuker en 
interessanter het bezoek is.

10.00 uur: vertrek naar de Historische Tuin waar u wordt 
ontvangen met koffie en gebak. In de drukke Randstad 
vormt de Historische Tuin een oase van rust!  Langs een 
450 meter lang tuinpad vindt u een uitgebreide collectie 
geurende planten en bloemen. Een deel daarvan is in de 
Tuinwinkel te koop. 

Daarnaast vindt u op de Historische Tuin een groot 
aantal opstallen die een goede indruk geven van de 
werkwijze die de Aalsmeerse kwekers in vroeger tijden 
hanteerden. U bekijkt op eigen gelegenheid de tuin.

12.15 uur: lunch in Paviljoen Westeinder prachtig 
gelegen aan de Westeinderplassen. De lunch bestaat uit 
twee luxe belegde baguettes en koffie of thee.

13.30 uur: na de lunch stapt u op de boot van 
Westeinder Rondvaart. U krijgt een historisch én boeiend 
verhaal over de ontstaansgeschiedenis van Aalsmeer en 
zijn plassen. Laverend tussen de eilandjes door, vaart u, 
met open boten door dit unieke gebied van natuur en 
cultuur. 

14.30 uur: aanvang terugreis.

16.00 uur: aankomst in uw opstapplaats.
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vanaf 

€ 55,50 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


