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Beste lezer(es),

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

seizoen 2012/2013

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

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

Natuurlijk bieden wij ook andere tochten aan. Deze kunt u terugvinden op onze 

website www.contikiholland.nl. Het kan natuurlijk ook zijn dat u een leuke dagtocht 

heeft gezien maar toch iets wilt wijzigen. Dit passen wij gewoon voor u aan. Heeft u 

zelf een idee en staat deze tocht niet in deze brochure of op onze website, dan kunnen 

wij een passende offerte voor u maken.

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

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

naar onderstaand telefoonnummer en e-mailadres.

Met actieve groet,

contiki holland

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

E-mail: info@contikiholland.nl 

VERZEKERINGEN

U kunt via ons bij boeking een annuleringsverzekering afsluiten. Deze is er al vanaf € 1,55 per persoon. Bij reizen boven de € 50,- per 

persoon of buiten de Benelux gelden andere tarieven. Vraag hiernaar bij uw boeking als u belangstelling hiervoor heeft. 

KEURMERK TOURINGCARBEDRIJF

Contiki Holland is erkend als Keurmerk Touringcarbedrijf. Dit Keurmerk biedt extra garanties aan haar passagiers. Deze garanties liggen op 

het gebied van veiligheid en het afgesproken comfort van de touringcars, de vakbekwaamheid en de dienstbaarheid van de chauffeurs, de 

strikte naleving van de rij- en rusttijdenwetgeving en de naleving van de sociale voorschriften van de branche.

Voor meer info kijk op www.sktb.nl
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Dag 1
14.30 uur: vertrek naar IJmuiden.

16.30 uur: aankomst bij de terminal waar u aan boord 
gaat van DFDS Seaways. Uw (kerst) Mini-Cruise naar 
het Noord-Engelse Newcastle kan beginnen! Een 
perfecte combinatie van een korte cruise en een 
stedentrip. Aan boord van het schip is van alles te 
beleven. Diverse restaurants, een nachtclub, diverse 
bars en een bioscoop maken de overtocht tot een ware 
belevenis. 

Dag 2
09.00 uur: aankomst in Newcastle. De bus brengt u in 
20 minuten naar het centrum. Deze trendy stad staat 
bekend als “shopping capital” van Groot-Brittannië. 
Het historische centrum beschikt over vele boetiekjes 
en diverse overdekte winkelcentra. Naast winkelen 

is er natuurlijk genoeg te zien en te doen en zijn er 
voldoende pubs en eetgelegenheden. Op cultureel 
gebied kunt u o.a. denken aan The Castle Keep (een 
kasteel daterend uit 1168), Grainger Market (een 
overdekte markt in een historisch pand midden in het 
centrum), Millennium Bridge, The Baltic (museum voor 
moderne kunst) en Saint Nicolas Cathedral.
15.30 uur: vertrek per bus naar de terminal van DFDS 
Seaways.
17.00 uur: vertrekt de boot.

Dag 3
09.30 uur: aankomst in IJmuiden waar onze touringcar 
klaarstaat.
11.30 uur: aankomst in uw opstapplaats.

* vanaf 19 november is Newcastle volledig in de ban van het 

kerstfeest.

> prijzen
Prijs per persoon inclusief vervoer vanaf 

uw opstapplaats naar IJmuiden v.v., 

retourovertocht op basis van een 2-persoons 

binnenhut en vervoer Newcastle-centrum v.v. 

geldig bij deelname van minimaal:

50 personen - € 68,00

45 personen - € 69,50

40 personen - € 71,50

35 personen - € 74,00

30 personen - € 77,50

Toeslag bij vertrek op vrijdag of zaterdag € 12,50 p.p. 

Toeslag 2-persoonshut zeezicht ma-do € 4,50 p.p. 

en vr-za € 8,- p.p.

(1 oktober t/m 22 december)

 3 dagen (Kerst) Shoppen Newcastle 

vanaf 

€ 68,00 p.p.



(22 november tot 23 december*)

  

* Let op: op Totensonntag (25-11-2012) zijn alle 

kerstmarkten in Duitsland gesloten.

Dag 1
08.00 uur: vertrek richting Duitsland (onderweg een 
pauze).
12.30 uur: aankomst in Essen waar dit jaar de 
36ste editie van de internationale kerstmarkt zal 
plaatsvinden. De ongeveer 250 kraampjes tellende 
markt mag zich met recht één van de grootste en 
populairste kerstmarkten van Duitsland noemen. 
De markt staat op diverse pleinen waarvan de 
Kennedyplatz één van de meest sfeervolle is.
Het plein telt wel 500 lichtkettingen van 20 meter 
lang, waardoor het kerstgevoel extra geaccentueerd 
wordt. Door de vele lichtjes is de markt vooral 
‘s avonds een ware belevenis. 
Natuurlijk ontbreekt het op de kerstmarkt niet aan 
heerlijke lekkernijen die uit de hele wereld komen. 
Zoals onze eigen poffertjes, Arabische falafel, 
Peruaanse aardappels of Poolse bigos. Het proeven 

van al deze lekkere hapjes hoort dan ook bij een 
bezoek aan de kerstmarkt.
20.30 uur: brengt de bus u naar het 4* hotel 
Bredeney voor een overnachting.

Dag 2
09.00 uur: ontbijt
10.00 uur: vertrek naar Oberhausen waar naast 
CentrO (een groot overdekt winkelcentrum) een 
kerstmarkt gehouden wordt. Een walhalla voor 
kerstshoppers.
Ook het hele winkelcentrum is feestelijk versierd. De 
kerstmarkt bestaat uit ruim 135 houten kraampjes 
welke vele verrassingen bieden in de vorm van 
speelgoed, heerlijke lekkernijen en bijzondere 
kunstnijverheid.
19.00 uur: vertrek naar Nederland waar u om circa 
22.30 uur: aankomt in uw opstapplaats.

> prijzen
Prijs per persoon inclusief 

1 x logies/ontbijt (kamer 

op basis van een 2-pers.

kamer) bij deelname van 

minimaal:

50 personen - € 73,00

45 personen - € 77,00

40 personen - € 82,00

35 personen - € 88,00

30 personen - € 96,00

 2 dagen  bezoek kerstmarkt Essen en Oberhausen 

vanaf 

€ 73,00 p.p.

4



bezoek aan de Kerstmarkt in Dordrecht

07.00 uur: vertrek naar Keulen. Onderweg een 
pauze voor koffie met vlaai.

11.30 uur: aankomst in Keulen. Er is geen andere 
stad in Duitsland waar kerst zo uitbundig gevierd 
wordt dan in Keulen. Met maar liefst zeven grote 
kerstmarkten is deze stad voor kerstliefhebbers ‘the 
place to be!’. Door de jarenlange traditie weten de 
Keulenaren als geen ander hoe hun Domstad om 
te toveren in een ontspannen en haast magische 
kerststad. Zo’n 4 miljoen mensen bezoeken in de 
vier weken voor kerst de 7 bijzondere kerstmarkten 

van Keulen bestaande uit:
•	 Kerstmarkt	bij	de	Dom	
•	 Altstadt
•	 Kerst	op	de	Neumarkt
•	 Sprookjeskerstmarkt	op	de	Rudolfplatz
•	 Haven-Kerstmarkt
•	 Scheepskerstmarkt
•	 Kerstmarkt	aan	de	Stadtgarten

20.30 uur: aanvang terugreis.

24.00 uur: aankomst in uw opstapplaats.

vanaf 

€ 29,00 p.p.

(21 november t/m 23 december*)

  

* Let op: op Totensonntag (25-11-2012) zijn alle 

kerstmarkten in Duitsland gesloten.
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> prijzen
Prijs per persoon inclusief 2 x koffie en vlaai bij 

deelname van minimaal:

50 personen - € 29,00

45 personen - € 31,50

40 personen - € 34,50

35 personen - € 38,50

30 personen - € 43,50

Kerstmarkt Keulen 



Kerstmarkt Antwerpen 

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

3-gangenmenu geldig bij deelname van minimaal:

50 personen - € 37,00

45 personen - € 38,50

40 personen - € 40,00

35 personen - € 42,00

30 personen - € 45,00 

09.00 uur: vertrek naar Antwerpen. Onderweg een 
pauze voor koffie met gebak.

11.30 uur: aankomst in Antwerpen waar een 
kerstmarkt gehouden wordt op de Grote Markt, de 
Suikerrui, de Handschoenmarkt en het Steenplein. 
Een gezellig evenement met meer dan 100 kramen 
in een populaire stad waar u naar hartenlust kunt 
shoppen.
Feeërieke kerstverlichting en sfeervolle muziek 
zorgen voor een unieke sfeer. 

17.00 uur: vertrek naar Breda voor een 
3-gangendiner. Het prachtig gelegen restaurant ligt 
in het Liesbos en is gevestigd in de meer dan 300 
jaar oude jachtopzienerwoning van Prins Frederik 
Hendrik van Oranje.

20.00 uur: aanvang terugreis.

21.00 uur: aankomst in uw opstapplaats.

vanaf 

€ 37,00 p.p.

(15 t/m 28 december)
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> prijzen
Prijs per persoon inclusief 

2 x koffie en 1 x appeltaart, 

entree Fluweelengrot, 

3-gangendiner bij deelname 

van minimaal:

50 personen - € 39,00

45 personen - € 41,00

40 personen - € 43,00

35 personen - € 45,50

30 personen - € 49,00

(16 november t/m 23 december)

08.00 uur: vertrek naar Valkenburg.
09.30 uur: onderweg koffie met huisgemaakte 
appeltaart in Tilburg bij Lunchroom De Serre. Deze 
bijzondere lunchroom werkt net een tikkeltje anders 
dan u gewend bent. U wordt bediend door een 
groepje hartelijke teamleden met een verstandelijke 
beperking wiens grootste plezier het is om het u 
naar de zin te maken. 

12.15 uur: aankomst in Valkenburg waar gedurende 
een aantal weken in november en december een 
ondergrondse kerstmarkt gehouden wordt in de 
Gemeentegrot en de Fluweelengrot. Sinds jaar 
en dag zijn dit dé kerstattracties van Valkenburg. 
U bezoekt de Fluweelengrot en wandelt langs 
indrukwekkende wandschilderingen, sculpturen, 
een unieke 18de eeuwse kapel, stands met kerst- 
en cadeauartikelen en oude ambachten. Hier 

worden allerhande artikelen gepresenteerd die zeer 
geschikt zijn als kerstdecoratie of kerstcadeau. De 
stands zijn opgebouwd in sfeervolle nissen langs 
een rondgaande route. Er is voor ieder wat wils, in 
elke prijsklasse treft u wel iets aan. Halverwege de 
route is een gezellige horecatuin waar uitgerust 
kan worden onder het genot van een hapje en 
een (hart)verwarmend glaasje glühwein. Ook 
bovengronds is er genoeg te beleven: de Christmas 
Parade, sfeervolle lichtjes, en soms een onverwacht 
pak sneeuw. U heeft de hele middag de tijd om 
Valkenburg te bekijken.

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

21.30 uur: aankomst in uw opstapplaats.

vanaf 

€ 39,00 p.p.

Kerstmarkt Fluweelengrot  
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09.00 uur: vertrek naar Noord-Holland.
11.00 uur: aankomst in Museum Broeker Veiling in 
Broek op Langedijk waar dit jaar voor de 8ste keer de 
gezelligste overdekte kerstmarkt van Noord-Holland 
gehouden wordt. U wordt ontvangen met koffie en 
een kerstbol.
11.45 uur: u bezoekt het historische en sfeervolle 
museum welke is omgetoverd tot een kerstparadijs. 
Compleet met sprookjesachtige verlichting, echte 
sneeuw, kerstmuziek en bijna 60 stands met leuke 
kerst-en/of winter gerelateerde producten. U kunt 
terecht voor chocolade, wijnen, kaas en vele andere 
lekkernijen. Er is curiosa en kristal. Er zijn sieraden, 
feestkleding en heel veel cadeauartikelen. Uiteraard 
zijn er ook kerststukjes en kerststallen te koop.
13.15 uur: Westfriese koffietafel bestaande uit: soep, 
diverse soorten brood, roggebrood, beschuit, 4 soor-

ten vleeswaren, kaas, zoetwaren, roomboter en 2 x 
koffie of thee.
14.00 uur:	aanvang	rondvaart	door	het	Rijk	der	Dui-
zend Eilanden, het Oosterdelgebied. Tijdens de vaart 
krijgt u een goed beeld van de eilandakkers, waar-
van er nu nog enige honderden over zijn. Dat waren 
er vroeger meer dan 15.000! Het eilandenrijk en 
Museum Broeker Veiling zijn historisch onlosmakelijk 
met elkaar verbonden! De groente, die werd geteeld 
op de eilandakkers, werd verhandeld in de veiling.
15.00 uur: aanvang demonstratieveiling waarbij 
natuurlijk typische wintergroenten als boerenkool, 
spruiten en winterpeen geveild worden. Ter 
afsluiting krijgt u een glas glühwein.
16.00 uur: aanvang terugreis.*

18.00 uur: aankomst in uw opstapplaats.

Christmas & Winterfair 

> prijzen
Prijs per persoon inclusief entree, 

2 x koffie met kerstbol, Westfriese 

koffietafel, rondvaart en 1 glas 

glühwein geldig bij deelname van 

minimaal:

50 personen - € 39,50

45 personen - € 41,00

40 personen - € 42,50

35 personen - € 44,00

30 personen - € 46,50

* Wilt u liever een diner onderweg gebruiken? 

Dan kan dat vanaf € 19,50 per persoon.

U bent dan om 20.00 uur in uw opstapplaats.

vanaf 

€ 39,50 p.p.
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(7, 8, 9, 14, 15 en 16 december)



> prijzen
Prijs per persoon inclusief 

entree Margriet Winterfair 

en 3-gangendiner geldig bij 

deelname van minimaal:

50 personen - € 42,50

45 personen - € 43,50

40 personen - € 45,50

35 personen - € 47,50

30 personen - € 50,00 
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09.15 uur: vertrek naar Utrecht.

10.30 uur: aankomst bij de Jaarbeurs waar de Margriet 
Winterfair gehouden wordt. 
Een bezoek aan de Margriet Winter Fair is een heerlijk 
dagje uit om helemaal in de sfeer van de feestdagen 
en wintermaanden te komen en te genieten van 
heel veel leuke activiteiten. Workshops, modeshows, 
proeverijen, kookdemonstraties, spetterende 
optredens van artiesten, ontmoetingen met auteurs, 
Margriet columnisten en –coryfeeën, en natuurlijk 
heel veel kerst shoppen. Het is er allemaal tijdens de 
Margriet Winterfair!

17.00 uur: aanvang terugreis.

17.45 uur: onderweg een 3-gangendiner in 
restaurant De Engel in Houten bestaande uit heldere 
tomatensoep, kipfilet, gemengde salade, verse 
groenten en appelmoes, gekookte en gebakken 
aardappelen en roomijs met slagroom.

21.30 uur: aankomst in uw opstapplaats.

vanaf 

€ 42,50 p.p.

Margriet Winterfair 
(16 t/m 22 november)
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> prijzen
Prijs per persoon inclusief 2 x koffie/1 x 

gebak, entree + uitleg ark, lunch, entree 

Dordrechts Museum of Proeverij bij 

deelname van minimaal:

50 personen - € 51,50

45 personen - € 52,00

40 personen - € 53,50

35 personen - € 55,00

30 personen - € 56,50

09.00 uur: vertrek naar Dordrecht.

10.00 uur: aankomst bij een bijzonder schip genaamd 
‘De Ark van Noach’.
In 2008 besloot Johan Huibers, bouwer van de Ark 
van Noach, zijn droom, welke hij al in 1992 had, te 
verwezenlijken en de Ark van Noach op ware grootte 
na te bouwen. Inmiddels is het schip af en ligt deze 
replica in de haven van de historische stad Dordrecht.
30 meter breed, 23 meter hoog en 135 meter lang. 
Aan boord kunt u genieten van kunst en cultuur, van 
eeuwenoude Bijbelverhalen, van wetenschappelijke 
informatie, van polyester dieren op ware grootte, van 
levende dieren of gewoon om naar een aantal leuke 
films te kijken. Kortom, de Ark is voor iedereen en 
voor elk interessegebied. ‘Mis de boot niet!’
U begint met koffie en gebak. Daarna krijgt u een 

korte presentatie en bekijkt u het schip op eigen 
gelegenheid.

12.45 uur: uitgebreide lunch in restaurant Veerhuis.

14.00 uur: vertrek naar het centrum van Dordrecht 
waar u kunt kiezen voor:

1) Het Dordrechts Museum. Sinds kort geopend 
na een jaren durende verbouwing. Een prachtige 
collectie van ruim 600 schilderijen, tekeningen, 
beelden, meubels en andere kunstwerken. Een 
paar namen: de gebroeders de Witt, Ary Scheffer, 
Aelbert Cuyp. U wandelt op eigen gelegenheid 
door dit prachtige museum waarvan het interieur is 
ontworpen door Merkx + Girod (interieurontwerpers 
van de Amsterdamse Hermitage).

Ark van Noach en Dordrecht 

10

(ma t/m za) 
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2) Proeverij likeur/jenever. Sinds 1872 worden bij de 
distilleerderij in de Vriesestraat jenevers en likeuren 
gestookt. Nog steeds worden deze producten van 
Rutte	op	ambachtelijke	wijze	gemaakt	uit	natuurlijke	
ingrediënten zoals kruiden en vers fruit.
De sfeervolle winkel en proefkamer hebben het 
goede van de traditie behouden. Tijdens een bezoek 
krijgt u uitgebreid uitleg over hoe de bijzondere 
dranken geproduceerd worden en bekijkt u de ketels 
in de distilleerderij.

15.30 uur: vrije pauze om Dordrecht te bekijken.

17.15 uur: aanvang terugreis.

18.00 uur: aankomst in uw opstapplaats.

vanaf 

€ 51,50 p.p.



Kerstmarkt Kasteel Keukenhof  

> prijzen
Prijs per persoon inclusief 

entree kerstmarkt, 

kasteel en kerstflora, 

stamppotbuffet incl. 2 

drankjes (bier, fris of wijn) 

en geldig bij deelname van 

minimaal:

50 personen - € 39,00

45 personen - € 40,00

40 personen - € 41,50

35 personen - € 43,00

30 personen - € 45,50

13.00 uur: vertrek naar Lisse, Noord-Holland.

14.15 uur: aankomst op Kasteel Keukenhof waar 
ieder jaar een kerstmarkt gehouden wordt in het 
park. De kerstmarkt belooft dit jaar wéér groter 
en nóg gezelliger te worden met talloze stands, 
kramen en chalets om te proeven, te beleven en te 
kopen.

Een kerstkoor zal u tijdens uw bezoek live toezingen 
met prachtige warme kerstliederen.
Naast een bezoek aan het prachtig gerestaureerde 
kasteel waar u kunt ontdekken hoe de adellijke 
familie vroeger kerst vierde, is er ook een 
kerstflora in het koetshuis met prachtig bloeiende 

voorjaarsbloemen zoals tulpen, hyacinten etc. Mocht 
u trek krijgen dan zijn op het landgoed en in het 
winterpaviljoen allerlei warme en koude lekkernijen 
te verkrijgen. Bent u een schaatsliefhebber dan kunt 
u prima schaatsen op de kasteelvijver. Is deze nog 
niet bevroren dan ligt ernaast een grote ijsbaan, dus 
neem uw schaatsen mee!

17.30 uur: aanvang terugreis.

18.00 uur: stamppotbuffet bij restaurant Kaagzicht 
in Buitenkaag.

21.30 uur: aankomst in uw opstapplaats.

vanaf 

€ 39,00 p.p.

(6 t/m 9 december)
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> prijzen
Prijs per persoon inclusief 

Flevolandse koffietafel, 

entree en rondleiding 

Kroonluchter atelier De 

Rode Hoeve, 2 x koffie en 

1 x appelcake bij deelname 

van minimaal:

50 personen - € 36,50

45 personen - € 38,00

40 personen - € 40,00

35 personen - € 42,50

30 personen - € 45,50

minimaal:

50 personen - € 39,00

45 personen - € 40,00

40 personen - € 41,50

35 personen - € 43,00

30 personen - € 45,50

11.00 uur: vertrek naar Biddinghuizen.
13.00 uur: aankomst bij het sfeervolle restaurant 
Bremerbergsehoek, gelegen aan de jachthaven met 
een schitterend uitzicht over het Veluwemeer. De 
lunch bestaat uit soep, diverse soorten brood en 
vleeswaren, kaas, zoet beleg, koffie, thee, melk en 
jus d’orange.
14.00 uur: vertrek naar Oldebroek (Noord Oost 
Veluwe)	waar	Kroonluchter	Atelier	De	Rode	Hoeve	
gevestigd is. Een prachtige locatie met bijna 1000 
oude en antieke kroonluchters, franse antieke 
spiegels, brocante en originele woonaccessoires. De 
collectie is ondergebracht in zeven kleine en grotere 
gebouwen die verspreid liggen over een 5.000m2 

grote tuin. Het geheel heeft een museale uitstraling 
en het leuke is dat alles gewoon te koop is. 
14.30 uur:	aankomst	in	Kroonluchter	Atelier	De	Rode	
Hoeve waar u begint met een rondleiding langs de 
collectie kroonluchters. Daarna heeft u gelegenheid 
om zelf rond te kijken. Na afloop krijgt u nog koffie 

met huisgemaakte appelcake.
16.30 uur: vertrek naar Kampen waar een bijzondere 
kerstmarkt gehouden wordt. Vorig jaar bezochten 
bijna 80.000 mensen het oude Kampen dat helemaal 
omgetoverd was tot een stad met een hoog Anton 
Pieck gehalte. Dit jaar staat wederom de hele stad in 
het teken van de kleinkunst. Allerlei gezelschappen 
laten zich zien, lokale groepen, maar ook ‘van buiten’ 
komen diverse acts. Het geheel is een melange van 
podium, publiek en plezier. Er wordt gezongen, 
gedanst en muziek gemaakt. Kampenaren gaan 
verkleed over straat. De cursisten van stichting Jeugd-
theater Ventura zijn op het festival de artiesten. Het 
is een evenement waarbij de middenstand collectief 
meewerkt, alle winkels openblijven en waaraan door 
eenieder is geholpen om de stad er prachtig uit te 
laten zien.
21.00 uur: vertrek uit Kampen. 
23.00 uur: aankomst in uw opstapplaats.

vanaf 

€ 36,50 p.p.

Kerstmarkt Kampen en Kroonluchters 
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> prijzen
Prijs p.p. inclusief ontbijt, 4 uur ski-huur* 

+ materiaal, 1 uur ski-les** en kaas-, vlees- 

of visfondue bij deelname van minimaal:

50 personen - €   99,00

45 personen - € 101,50

40 personen - € 103,00

35 personen - € 106,00

30 personen - € 108,50

N.B. Wij hebben ook een 2–daags arrangement voor u be-

staande uit 1 hotelovernachting, ontbijt en 4 uur ski piste 

vanaf € 102,50 p.p. Interesse? Neem contact met ons op.

08.00 uur: vertrek naar Limburg waar Snowworld 
Landgraaf u een onvergetelijk dagje uit bezorgt. 
Onderweg krijgt u een uitgebreid ontbijt aan boord. 
Dit ontbijt bestaat uit een bekertje vruchtenyoghurt, 
1 wit broodje kipfilet, 1 bruin broodje kaas, 1 krenten-
bol, reepje chocolade, mini wafel, huzarenslaatje en 
vruchtensap verpakt in een koeltasje.

11.00 uur: aankomst in Landgraaf. Dit is uw kans om 
het wintersportgevoel in eigen land te ervaren. Een 
heus wintersportdorp gebouwd in een gebied dat 
vroeger de oostelijke mijnstreek heette. Jong of oud, 
beginnend of gevorderd, 365 dagen per jaar winter-
sport in eigen land. SnowWorld Landgraaf telt maar 
liefst 5 pistes met 7 liften. De langste pistes zijn zelfs 
520 meter en voorzien van een 6-persoons stoeltjeslift 
en een heuse Graubündenhütte op de piste. In dit win-
tersportdorp kunt u niet alleen sportief bezig zijn in 

de sneeuw of u voorbereiden op de wintersportvakan-
tie, maar ook lekker shoppen, heerlijk dineren of een 
bruisende après-ski ervaren. Wij hebben voor u een 
4-uurs ski arrangement geboekt inclusief 1 uur ski-les. 
U kunt zelf de tijd indelen.

17.00 uur: keuze uit een Zwitserse kaas-,vlees- of 
visfondue.
19.00 uur: aanvang terugreis.
22.00 uur: aankomst in uw opstapplaats.

* wilt u niet skiën dan kunt u kiezen uit de volgende alterna-

tieven: mountainbiken, boogschieten, darten, nordic walking, 

oriëntatietocht, fietstocht, Apfelstrudel workshop of Lawine-

piep workshop.(per activiteit minimaal 6 personen) U krijgt 

dan een korting van € 26,00 p.p. op genoemde prijzen.
** wilt u wel skiën maar liever geen les dan krijgt u een kor-

ting van € 5,00 p.p. op de genoemde prijzen.
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Snowworld in Landgraaf 

vanaf 

€ 99,00 p.p.



’t Tunneke

> prijzen
Prijs p.p. inclusief themafeest, onbeperkt 

drinken** en menu zoals hieronder 

omschreven bij deelname van minimaal:

50 personen - € 69,50

45 personen - € 70,50

40 personen - € 72,00

35 personen - € 73,50

30 personen - € 78,50

*Nacht van de Bokkerijders is te boeken op basis van be-

schikbaarheid. Heeft u liever een ander themafeest dan 

kan dat in overleg. Prijs op aanvraag. **wijnen, 10 bier-

soorten, frisdranken, port, sherry, vermouth, welkomst-

drank, binnenlands gedistilleerd, Passoa, koffie en thee.

17.30 uur: vertrek vanuit uw opstapplaats naar Schijn-
del.

19.30 uur: aankomst bij ’t Tunneke themafeesten. 
Bent u met collega’s of heeft u iets te vieren dan is 
deze bestemming dé gelegenheid om  met elkaar een 
unieke avond door te brengen.

20.00 uur: aanvang themafeest Nacht van de Bokke-
rijders*. In de achttiende eeuw maakten de Bokkerij-
ders Limburg en Brabant onveilig. Vroeger was deze 
roversbende de schrik van de omgeving maar ook 
vandaag de dag maken ze Zuid-Nederland onveilig. 
Wie feest viert in deze herberg komt oog in oog te 
staan met graaf Willem de Gravelle. Deze beruchte 
‘Zwarte Kapitein’ is altijd op rooftocht, maar zal u 
tijdens deze avond samen met chirurgijn Kerckhoffs 
inwijden in het roversvak. Geniet van een feestmaal, 
zweer de eed van trouw en breng een heildronk uit!

Het Bokkerijdersmenu bestaat uit:
Op tafel
Gedroogde worst, vloerbrood en gesmokkelde boter.
Hapje
Geroofde kluifjes.
Roverspot
Licht gebonden soep.
Hoofdgerechten
Gevogelteborst, botermalse biefstuk, ‘t beste van het 
lam, vers gestroopte zalm, pangafilet, varkenskarbo-
nade, varkensgebraad en een spies met lekkernijen.
Hierbij: Aardappelpot met kaas, risotto, bakgroenten, 
drie warme sauzen, vijf koude sauzen, veel verse sala-
des, allerlei stukken brood en vers fruit.
Dessert
Hemelse modder met geklopte room.

24.00 uur: aanvang terugreis.
01.45 uur: aankomst in uw opstapplaats.
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vanaf 

€ 69,50 p.p.



 

Herfst / Winter High Tea

> prijzen
Prijs per persoon inclusief High Tea, 

spellen en een drankje (bier, fris, wijn) 

bij deelname van minimaal:

50 personen - € 39,00

45 personen - € 40,00

40 personen - € 41,50

35 personen - € 42,50

30 personen - € 45,00

11.00 uur: vertrek naar Baarle-Nassau gelegen in 
Noord-Brabant.

12.15 uur: aankomst in Brasserie Den Engel, een 
gezellige locatie waar u niets tekort komt.

U begint met een uitgebreide High Tea bestaande uit 
o.a. diverse sandwiches, bosbessen-muffins, quiche, 
scones met clotted cream, profiteroles en onbeperkt 
koffie en thee.

14.15 uur: aanvang “Spellenmiddag” bij de haard 
inclusief begeleiding. 

U kunt zich gedurende 2 ½ uur uitleven met:
•	 Mega	Jenga
•	 de	reuze	toren	van	Pisa
•	 het	maken	van	een	schilderij
•	 Triviant-quiz	met	muziek,	geschiedenis,	sport	
 en Belgische en Nederlandse kennisvragen. 
Een verfrissende middag met veel humor. 

16.15 uur: Na een drankje kunt u nog even een frisse 
neus halen in het sfeervolle Baarle-Nassau. 

17.15 uur: aanvang terugreis.

18.30 uur: aankomst in uw opstapplaats.
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vanaf 

€ 39,00 p.p.



  

Boijmans en Blijdorp 

> prijzen
Prijs per persoon inclusief 1 x 

koffie en 2 petit-fours, entree 

en rondleiding museum, lunch 

museum, entree en rondleiding 

diergaarde en 1 consumptie 

(tijdens vrije pauze) bij deelname 

van minimaal:

50 personen - € 60,00

45 personen - € 61,50 

40 personen - € 62,50

35 personen - € 63,50

30 personen - € 66,50

09.00 uur: vertrek	naar	Rotterdam.

10.00 uur: aankomst bij museum Boijmans van 
Beuningen waar u wordt ontvangen met koffie 
en	2	petit-fours	van	de	bekende	Rotterdamse	
banketbakkerij Carlier.

10.45 uur: aanvang rondleiding door dit prachtige 
museum welke één van de oudste musea van 
Nederland is. U bent misschien wel vaker in 
dit museum geweest maar met een ervaren en 
enthousiaste gids zult u na afloop zeker denken; 
dat wist ik niet! Sta stil bij de prachtige werken 
van	Bruegel	de	Oude	en	Rembrandt.	Volg	het	
ontstaan van het impressionisme en modernisme met 
schilderijen van Monet, Van Gogh en Mondriaan. 
Droom mee met de surrealisten Dali en Magritte. 
Houdt u meer van moderne kunst en design dan mag 
u	Dutch	Design	en	Pipilotti	Rist	zeker	niet	missen.	

12.15 uur: lunch in het museum met uitzicht op de 

vijver en de beeldentuin. De lunch bestaat uit een 
dubbele luxe belegde boterham naar keuze, salade 
van de dag en onbeperkt koffie en thee.

13.15 uur: vertrek naar diergaarde Blijdorp.

13.45 uur: start rondleiding achter de schermen. 
U komt op plekken waar u normaal niet mag 
komen. Met een deskundige gids bezoekt u de 
indrukwekkende filterinstallaties die 7 miljoen liter 
zout water in het Oceanium filteren. Ook ziet u het 
haaienbassin van bovenaf (als u durft!). Hoe worden 
de vissen gevoerd en hoe wordt koraal gekweekt? 
Wist	u	bijvoorbeeld	dat	de	rotspartijen	van	Bass	Rock	
een	exacte	kopie	zijn	van	de	echte	Bass	Rock,	een	
eilandje gelegen voor de kust van Schotland?

15.15 uur: vrije pauze om de dierentuin op eigen 
gelegenheid te bezoeken.
17.00 uur: aanvang terugreis.
17.45 uur: aankomst in uw opstapplaats.
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vanaf 

€ 60,00 p.p.

(di t/m zo)

Foto links: ‘Apollo’ Olaf Nicolai and Thonik (floor painting), 2008, Museum Boijmans Van Beuningen.
Foto	rechts:	Bezoekers	in	Museum	Boijmans	Van	Beuningen,	Rotterdam.	Foto	Rini	Bleeker.
www.boijmans.nl



> prijzen
Prijzen p.p. incl. 2 x koffie/gesorteerd 

gebak, rondleiding, vaartocht en lunchpak-

ket FutureLand, bezoek en rondleiding 

Maeslantkering, 1 glas fris, 2-gangenmenu 

en 1 x koffie bij deelname van minimaal:

50 personen - € 71,50

45 personen - € 73,50  

40 personen - € 76,50

35 personen - € 80,00

30 personen - € 84,50

10.00 uur: vertrek vanuit uw opstapplaats naar Maas-
vlakte 2.
10.30 uur: aankomst bij het informatiecentrum Future-
Land waar u het land van de toekomst ontdekt!
Na de koffie met gebak krijgt u een rondleiding met 
gids. Weet u dat Nederland sinds 1 september 2008 
groeit?	Maasvlakte	2	rijst	uit	de	zee	omhoog.	De	Rot-
terdamse haven wordt uitgebreid met een nieuwe 
Europese toplocatie voor havenactiviteiten. U zult 
versteld staan van wat er allemaal bij komt kijken om 
een uniek project als Maasvlakte 2 te realiseren.
12.00 uur: rondvaart met de sfeervolle salonboot 
FutureLand Ferry door de toekomstige haven. Beleef 
Maasvlakte 2 vanaf het water en laat u meevoeren 
langs dit unieke stuk nieuw land. Aan boord krijgt u 
een lunchpakket bestaande uit een zacht broodje kaas, 
zacht broodje ham, krentenbol, stuk handfruit en een 
pakje jus d’orange.
13.15 uur: de Ferry brengt u weer terug bij FutureLand 

waar de touringcar klaarstaat om u naar Hoek van Hol-
land te brengen.
14.00 uur: aankomst bij het Keringhuis. Dit Publieks-
centrum Water is hét informatiecentrum over hoogwa-
terbescherming in Zuid-Holland en de Maeslantkering. 
Dit spectaculaire bouwwerk is onderdeel van de  Del-
tawerken en is zeer belangrijk bij de bescherming van 
Zuid-Holland tegen hoogwater vanuit de Noordzee. U 
begint met een film en daarna krijgt u een rondleiding. 
15.30 uur: u sluit het bezoek af met een drankje in het 
restaurant van het Keringhuis.
16.00 uur:	vertrek	naar	Rotterdam.
17.00 uur: 2-gangensurprisemenu en koffie in de Euro-
mast!*

19.00 uur: aanvang terugreis.
19.45 uur: aankomst in uw opstapplaats.
*Wilt u liever geen diner dan kunt u € 33,50 van de persoons-

prijs aftrekken. U bent dan om 17.00 uur weer in uw opstap-

plaats.

Maasvlakte 2 en de Maeslantkering

vanaf 

€ 71,50 p.p.
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(di t/m vr)

Bronvermelding:	Rijkswaterstaat



09.30 uur: vertrek naar Burghsluis in Zeeland voor 
een prachtige vaartocht over de Oosterschelde. 
11.00 uur: aan boord van de Onrust vertelt een gids 
over dit prachtige natuurgebied waar de zee en de 
wind de baas zijn. Het rijke onderwaterleven en de 
vele vogels zijn de absolute hoogtepunten. Tijdens 
het varen krijgt u koffie met een Zeeuwse bolus.
12.30 uur: brengt de touringcar u naar restaurant 
de Vierbannen in Ouwerkerk. Dit pas geopende 
restaurant ligt naast het Watersnoodmuseum en 
is schitterend ingericht. Een combinatie van hout, 
natuursteen en glas zorgen voor een uitnodigende 
ambiance waar het uitstekend toeven is. Ook het 
uitzicht over de Oosterschelde is adembenemend. 
De lunch bestaat uit: 2 luxe sandwiches, vers fruit en 
een kop koffie of thee.
14.00 uur: bezoekt u het Watersnoodmuseum. Dit 
in 1993 opgerichte museum is vorig jaar geheel 
vernieuwd en uitgebreid. Bij aankomst krijgt 
u een korte presentatie. Na het bekijken van 

Polygoonbeelden uit 1953 bezoekt u op eigen 
gelegenheid het museum. U ontdekt wat er gebeurd 
is (de Feiten) en hoe dat ervaren is door de bewoners 
(de Emoties). Het museum omvat vier caissons 
(doosvormige constructies van gewapend beton) die 
niet alleen het verhaal van de watersnoodramp van 
1 februari 1953 vertellen maar ook wat de toekomst 
met water ons aan mogelijkheden biedt. Vanouds 
is water in Nederland soms een vriend, op andere 
tijden een vijand. De route door de caissons gaat 
gedeeltelijk onder de grond. Halverwege de middag 
is er tijd voor koffie. Kortom een indrukwekkende en 
leerzame middag!

16.30 uur: vertrek huiswaarts*.
17.30 uur: aankomst in uw opstapplaats.

* Wilt u liever een diner onderweg gebruiken? Dan kan dat 

vanaf € 19,50 per persoon. U bent dan om 19.30 uur in uw 

opstapplaats.

Wintervaartocht en Watersnoodmuseum

> prijzen
Prijs per persoon inclusief 1 x koffie, 

1 x Zeeuwse bolus, 90 minuten varen, 

lunch, entree en introductie museum, 

1 x koffie met koekje bij deelname van 

minimaal:

50 personen - € 47,50

45 personen - € 48,50

40 personen - € 50,00

35 personen - € 51,50

30 personen - € 53,50
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vanaf 

€ 47,50 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


