
Nieuwsbrief lente/zomer
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Een NIEUWE lente, een NIEUWE zomer…….. daar hoort onze nieuwe

NIEUWSbrief bij! Medio 2004 wordt Contiki Holland onze NIEUWE  naam.

Verder blijft alles bij het oude: ONS personeel, ONZE inzet, ONZE bussen

en de service die u van ONS  gewend bent!

Wij hopen van harte dat de zomer van 2003 geëvenaard gaat worden,

want zegt u nou zelf: ‘Wat is het leven mooi als de zon schijnt’.

Wij zijn er klaar voor. Wij hopen u ook en wensen u

veel leesplezier!

Rijksstraatweg 36
Postbus 32  -  3220 AA  Hellevoetsluis, NL
Telefoon (0181) 33 12 20  -  Fax (0181) 31 23 68
E-mail: info@contikiholland.nl
Internet-site: www.contikiholland.nl

Vermelde prijzen gelden t/m 31/12/2004 (na 30/09/2004 op aanvraag) voor vertrekplaatsen vanuit postcodegebieden
2500 t/m 2699, 2901 t/m 3258. Op aanvraag doen wij u gaarne prijsopgaaf bij vertrek buiten deze postcodegebieden.

Voor AL uw GROEPSREIZEN per Bus, Boot of Vliegtuig
Uw ‘Keurmerk’ touringcarbedrijf Atlas Reizen B.V.
(contiki holland /                   zijn de handelsnamen van Atlas Reizen B.V.)
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Om ca. 20.00 uur vertrek met onze tou-
ringcar vanuit uw opstapplaats naar Hoek
van Holland waar u aan boord gaat op
één van de schepen van de Stena Line
(afvaarttijd 22.00 uur). Eenmaal op volle
zee kunt u genieten van een warm en koud
buffet, waarna u zich (indien u dat wenst)
tot in de late uurtjes kunt vermaken op de
dansvloer of aan één van de bars! De vol-
gende ochtend om 06.30 uur ontschepen
(na het ontbijt). Een beetje vroeg zult u
wellicht denken, maar dat houdt wel in dat

u des te langer van Londen kunt genieten!
Onze chauffeur brengt u naar hartje
Londen waar u van ca. 09.30 uur tot
15.30 uur de gelegenheid krijgt om het
“Engelse” sfeertje te proeven. Winkelen in
Oxford Street of in het gigantische waren-
huis Harrod’s; slenteren door Covent
Garden óf, niet te vergeten, de nieuwe
Londense attractie ‘London Eye’ te bezoe-
ken. Om 15.30 uur terugvertrek per tou-
ringcar naar Harwich waar u deze keer
aan boord gaat op de supersnelle HSS
‘Discovery’. Om 19.20 uur is de afvaart-
tijd vanaf Harwich naar Hoek van Holland
(aankomsttijd Hoek van Holland ca. 23.50
uur). Tijdens de terugvaart heeft u alle tijd
om nog even te ‘shoppen’ of iets te eten in
één van de restaurantjes aan boord van
de Discovery!
Om ca. 01.00 uur bent u weer terug in uw
opstapplaats. 

LONDEN! (Heen per nacht-/terug per avondboot) Vanaf € 99,00 p.p.

Combinatie Wienermiddag/vaartocht HSL-lijn
Vanaf € 10,65 p.p.

Uw arrangement is inclusief:
Plattegrond van Londen
Heenreis: overtocht nachtboot
(Britannica of Hollandia)
4-persoonshut + diner + ontbijt
Terugreis: overtocht avondboot HSS
Discovery 

Prijs per persoon:
Bij 50 € 99,00 / Bij 45 € 103,55
Bij 40 € 106,90 / Bij 35 € 111,15
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Tip: Mogelijkheid extra overnachting in Londen. Prijs op aanvraag!

Om ca. 11.00 uur vertrek vanuit uw 
opstapplaats naar een restaurant in

Ulvenhout, waar het programma begint
met een heerlijke warme maaltijd: het
‘WIENER menu’. Hierna begint het werve-
lende optreden van de ‘WIENER
Kommedie’, een enthousiast gezelschap
van dames en heren, die voor u een fan-
tastisch optreden gaan verzorgen. Zij
brengen op een speelse manier prachtige
operette muziek ten gehore, waarbij de
afwisselende, mooie kostuums een lust
voor het oog zijn. Tijdens de pauze krijgt
u een kopje koffie met worstenbroodje. 

Om ca. 18.00 uur bent u weer
terug in uw opstapplaats.

Een perfecte combinatie met de Wiener-
middag! Vertrek om ca. 08.45 uur vanuit
uw opstapplaats naar Lage Zwaluwe voor
de afvaart van 10.00 uur. Onder het genot
van een kopje koffie met gebak vaart 
rederij Bieboschtours u via het Hollandsch
Diep ONDER de Moerdijkbrug(gen) door
naar de Dordtse Kil (een drukbevaren
scheepvaartroute van Rotterdam naar
Antwerpen). Vanaf het water heeft u een
uitstekend zicht op de in aanbouw zijnde

HSL-lijn, het industriegebied Moerdijk en
de mooie natuur van de Hoeksche Waard.

Een unieke vaartocht waarbij
natuur en onbegrensde techniek
centraal staan. 

Uw arrangement is inclusief:
Wiener menu / optreden
Wiener Kommedie / koffie met
worstenbroodje 

Prijs per persoon:
Bij 50 € 30,45 / Bij 45 € 31,45
Bij 40 € 32,50 / Bij 35 € 34,05

Uw arrangement is inclusief:
2 x koffie / 1 x gebak /
vaartocht 5 kwartier 

Prijs per persoon:
Bij 50 € 10,65 / Bij 45 € 10,75
Bij 40 € 10,90 / Bij 35 € 11,10

‘Wienermiddag’ Vanaf € 30,45 p.p. 
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Tips voor trips per touringcar
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Fietsen & kanoën rondom de Linge Vanaf € 65,85 p.p.

Om ca. 08.30 uur wordt u per touringcar
vanuit uw opstapplaats naar Enspijk
gebracht, het beginpunt voor een sportie-
ve dag. Ontvangst met koffie en iets lek-
kers erbij + uitleg programma. Nadat
iedereen voorzien is van een goede fiets
(juiste maat enz.) en een picknickpakket
klinkt om ca. 10.45 uur het startschot: u
vertrekt per fiets voor een mooie puzzel-
tocht van ca. 30 kilometer door de Betuwe.
Uw bagage (met eventueel handdoeken en
droge kleding) kunt u achterlaten want
aan het eind van de dag komt u hier weer
terug. Tijdens de fietstocht worden uw vin-
dingrijkheid en oplettendheid behoorlijk
op de proef gesteld! Op een mooie plek
onderweg (waar en wanneer zijn door u

zelf te bepalen) kunt u genieten van de
meegekregen picknick; zolang u er maar
voor zorgt dat u om 14.15 uur bij het punt
bent waar het middagprogramma zal
beginnen. Daar worden de fietsen verruild

voor kano’s en gaat u ‘De Linge’ ontdek-
ken tijdens een ca. 10 kilometers lange
kanotocht. Halverwege kunt u een con-
sumptie gebruiken. Om 17.00 uur wordt u
terugverwacht in Enspijk, waar u kunt dou-
chen en omkleden. Als iedereen weer her-
steld is van de ‘inspanningen’ wordt de uit-
slag van de fietspuzzeltocht bekend
gemaakt. Om ca. 18.00 uur vertrek 
(5 minuten lopen) naar het terras van een
oud ‘bruin’ dorpscafé, waar u gaat genie-
ten van een zeer uitgebreide, welverdien-
de barbecue. Om 20.30 uur wordt u weer
opgehaald door onze chauffeur, die u na
deze  sportieve dag terugbrengt naar huis.
Verwachte thuiskomst ca. 22.00 uur. 

Uw arrangement is inclusief:
2 x koffie / 1 x iets lekkers /
picknickpakket / fiets- en kanotocht /
barbecue

Prijs per persoon:
Bij 50 € 65,85 / Bij 45 € 67,60
Bij 40 € 69,85 / Bij 35 € 72,65

Tip: Mogelijkheid na afloop barbecue tijdens 3 uur durende vaartocht over de Linge
Toeslag € 7,50 per persoon!

Om ca. 02.00 uur vertrek vanuit uw op-
stapplaats via Breda, Antwerpen naar
Kortrijk. Na een korte stop van ca. een
half uur in Kortrijk wordt de reis vervolgd
en komt u tegen 09.00 uur bij Disneyland
aan.

Een betoverende wereld voor jong en oud,
waar u de gehele dag kunt genieten van
de vele attracties en de diverse shows.
Vergeet u ook niet een bezoek te brengen
aan Disney Festival (winkels en restaurants
in diverse stijlen) even buiten het park. Na
sluitingstijd (afhankelijk van de datum)
verwacht onze chauffeur u weer bij de 
touringcar, waarna u huiswaarts keert. Na

nog een stop onderweg, waarbij u de
gelegenheid krijgt iets te eten, bent u in de
loop van de nacht weer in uw opstap-
plaats. 

Disneyland Parijs Vanaf € 59,75 p.p./
€ 50,75* (4-11 jaar)

Tip: I.p.v. Disneylandpark kunt ook Walt Disney Studio bezoeken!  
Deze dagtocht is óók mogelijk als 2-daagse reis! Eventueel 1e dag bezoek Parijs / 

2e dag Bezoek Disneyland! Prijs op aanvraag!
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Uw arrangement is inclusief:
Entree Disneyland (folder met
plattegrond op het park te
verkrijgen)

Prijs per persoon (volwassenen
vanaf 12 jaar):
Bij 50 € 59,75 / Bij 45 € 62,65
Bij 40 € 66,25 / Bij 35 € 70,80

*Bij 50 € 50,75 / Bij 45 € 53,65
Bij 40 € 57,25 / Bij 35 € 61,80
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Om ca. 08.00 uur vertrek vanuit uw op-
stapplaats naar Hindeloopen. Onderweg
koffie / gebak. In Hindeloopen begint om
12.00 uur het programma met een uitleg
en een ‘Hylper bitter’. Het eerste sport-
onderdeel van deze dag is een ca. 10 km
lange fietstocht naar ‘It Heidenskip’,
onderweg bij een boerderij om ca. 12.30
uur wordt gestopt voor de picknick (een
grote picknickmand met allerlei lekkernij-
en). Bij aankomst in ‘It Heidenskip’ gaat u,
onder deskundige leiding, fierljeppen.
Eerst oefent u in een zandbak, daarna
komt de schans over water! Om ca. 16.15
uur na het (eventueel) douchen en omkle-
den terug op de fiets naar Hindeloopen
waar een welverdiend kopje koffie met
gebak op u staat te wachten. Om ca.
17.00 uur staat de wandelpuzzeltocht
door de straatjes van Hindeloopen op het
programma. Vanaf 18.00 uur kunt u uit-
rusten: onder het genot van een drankje
worden de winnaars van het fierljeppen en

de wandelpuzzeltocht bekend gemaakt.
Om 19.00 uur aanvang van het Bretons
buffet: soep met stokbrood en kruidenbo-
ter, 10 verschillende soorten vlees en vis,
veel salades, aardappel- en groenteva-

riaties, heerlijke sausjes en…. als klap op
de vuurpijl….. een overheerlijk WELVER-
DIEND ijsbuffet! Om 21.30 uur aanvang
terugreis. Verwachte thuiskomst ca. 00.30
uur. U kunt terugkijken op een lange, spor-
tieve dag!

Friesland-actief! Vanaf € 69,65 p.p. 

Uw arrangement is inclusief:
2 x koffie / 1 x gebak /
programmabegeleiding gehele dag
incl. fietsen en fierljeppen /
Hylper bitter / picknick / 1 x koffie
/ 1 x gebak / 2 consumpties tijdens
prijsuitreiking / Bretons buffet 
incl. ijsbuffet

Prijs per persoon:
Bij 50 € 69,65 / Bij 45 € 71,55
Bij 40 € 73,95 / Bij 35 € 77,05
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Om ca. 09.00 uur vertrek vanuit uw op-
stapplaats naar de aanlegsteiger bij de
Zaagmolenbrug. Onder het genot van een
kopje koffie met gebak gaat u een 3 uur
durende vaartocht maken met de
Croosboot, een niet meer weg te denken
toeristische attractie in Rotterdam. De
vaarroute kunt u zelf bepalen (Delfshaven
of Rottemeren); de kapitein vertelt u van
alles over wat u onderweg te zien krijgt.
Na afloop vervoer per touringcar naar
Delfshaven waar u o.l.v. een gids een
bezoek gaat brengen aan scheepswerf ‘De

Delft’. Vóór aanvang van het bezoek
geniet u van een ‘lunch met uitzicht op de
Maas’ in het restaurant op de werf. Met
scheepswerf ‘De Delft’ is Rotterdam weder-
om een unieke attractie rijker. U krijgt een
prachtige kans om van heel dichtbij een
achttiende-eeuws houten zeilschip te zien
groeien, niet ver van de plek in Delfshaven
waar ook het origineel gebouwd is. Tussen
de 'houtkrullen en spaanders' op de werf
vindt u o.a. ook: de opgedoken voorwer-
pen uit het wrak, een prentenkabinet, een
boeiende film en een tentoonstelling die u
terugvoert naar de achttiende eeuw (de
periode waarin het Hollandse Linieschip
verging tijdens de Slag bij Camperduin na
een heftige strijd tegen een oppermachtig
Engelse vloot). Nadat de bemanning zich
had overgegeven namen de Engelsen het
schip op sleeptouw, echter, nog voordat de
Hollandse kust uit zicht was zonk de ééns
zo trotse driemaster naar de zanderige

Noordzee-bodem. Een interessant en leer-
zaam bezoek! Om 16.15 uur terugvertrek
zodat u om ca. 17.30 uur weer terug bent
in uw opstapplaats. 

ROTTERDAM
Croosboot & bezoek scheepswerf De Delft! Vanaf € 41,15 p.p.

Uw arrangement is inclusief:
Vaartocht Croosboot / 2x koffie /
1x gebak aan boord / lunch /
bezoek De Delft o.l.v. gids 

Prijs per persoon:
Bij 50 € 41,15 / Bij 45 € 42,30
Bij 40 € 43,75 / Bij 35 € 45,65

66
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Rondrit Vechtstreek, pannenkoekenbuffet
& kasteel De Haar Vanaf € 39,95 p.p. 

Om ca. 08.45 uur vertrek vanuit uw op-
stapplaats naar restaurant ’t Wapen van
Haarzuylen in Haarzuilens. Bij aankomst
ontvangst met koffie / gebak. Om 11.00
uur aanvang rondrit (o.l.v. een gids) door
de prachtige Vechtstreek en het Plassen-
gebied. De hostess van de VVV ‘Hollands
Midden’ vertelt u van alles over dit schitte-

rende gebied en laat u de mooiste
plekjes zien. Na de rondrit om
13.00 uur aanvang pannenkoe-
kenbuffet (onbeperkt). Na de
lunch heeft u even tijd om 
de benen te strekken op het 
mooie oude dorpspleintje van
Haarzuilens (direct voor het res-
taurant). Om 14.30 uur aanvang
rondleiding (o.l.v. een gids) in
Kasteel ‘De Haar’ met eventueel
mogelijkheid wandeling door het
kasteelpark. Nadat kasteel De
Haar sinds de bouw (ca. 1391)

tijdens vele jaren leegstand tot een schil-
derachtige ruïne was vervallen, werd in
1892 begonnen met de herbouw. De toen-
malige eigenaar baron Etienne Zuylen van
Nyevelt van de Haar was getrouwd met
Hélène de Rotschild……aan geld geen
gebrek dus! Om zijn droomkasteel en
pronkpark te kunnen verwezenlijken liet hij

zelfs het gehele dorp Haarzuilens ver-
plaatsen. Het kasteel telt 200 kamers en
30 badkamers; door een aantal van deze
kamers worden rondleidingen gegeven,
onder voorwaarde dat de huidige eige-
naar  (baron Thierry van Zuylen Nyevelt)
niet aanwezig is. Een bezoek waard! Om
16.30 uur aanvang terugreis. Om ca.
18.00 uur bent u weer terug in uw op-
stapplaats.   

Om ca. 08.00 uur vertrek vanuit uw op-
stapplaats naar Maastricht Airport. Bij
aankomst om ca. 10.30 uur ontvangst met
koffie en Limburgse vlaai. Tijdens het kof-
fiedrinken krijgt u de geschiedenis van de
luchthaven te horen. Na de inleiding en
aanmelding bij de douane volgt de rondrit
per touringcar over het luchthaventerrein.
Heeft u al eens een vlieghangaar of een
vliegspuit-hangaar van dichtbij gezien?
Ooit op een platform geweest? U gaat het

allemaal beleven! Na dit bezoek rijden we
per touringcar naar het drielandenpunt
(het hoogste punt van Nederland). In
taverne De Grenssteen, waar het goed toe-
ven is, gaat u genieten van een koffietafel
met allerlei typische Limburgse ingrediën-
ten. Nadat een ieder voldaan is gaat u
zich wagen aan het Drielandenlabyrint. 
Bij uw dooltocht naar het middelpunt pas-
seert u spontaan spuitende watermuren,
maar…..let u op, deze watermuren zor-
gen steeds opnieuw voor verrassingen.
Eenmaal in het midden wacht de beloning:
een overheerlijk Drielandenbitter en een
amusant uitzicht op de nog dolende
bezoekers! Een uniek bezoek, wat u een-
maal meegemaakt moet hebben. Om
16.00 uur wordt u terugverwacht in de
taverne de Grenssteen voor een kopje kof-
fie of thee met appeltaart. Om 16.30 uur
aanvang terugreis. Diner onderweg. Om
ca. 21.00 uur bent u weer terug in uw
opstapplaats.

Tip: Mogelijkheid 3-gangen diner op terugreis. Prijs ca. € 14,00 per persoon!

Vliegveld Maastricht & Drielandenpunt
Vanaf € 58,10 p.p. 

Uw arrangement is inclusief:
2 x koffie / 1 x gebak / rondrit
o.l.v. gids / pannenkoekenbuffet /
bezoek kasteel De Haar o.l.v. gids

Prijs per persoon:
Bij 50 € 39,95 / Bij 45 € 41,25
Bij 40 € 42,80 / Bij 35 € 44,85

Uw arrangement is inclusief:
bezoek Maastricht Airport o.l.v. gids
/ 2 x koffie / 1 x vlaai / Limburgse
koffietafel / dwaaltocht Labyrint /
drielandenbitter / 1 x koffie of
thee met appeltaart / 3-gangen
diner

Prijs per persoon:
Bij 50 € 58,10 / Bij 45 € 59,85
Bij 40 € 62,00 / Bij 35 € 64,80
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Om ca. 09.00 uur vertrek vanuit uw op-
stapplaats naar Ouwerkerk waar zich het
museum ‘Watersnood 1953’ bevindt. Bij
aankomst krijgt u (in het restaurant naast
het museum) onder het genot van een
kopje koffie met Zeeuwse bolus een duide-
lijke uiteenzetting over alles wat u in het
museum kunt zien. Het museum bevindt
zich in één van de vier caissons die zijn

gebruikt om het gat in de dijk ten zuiden
van Ouwerkerk te dichten. Het museum
probeert een beeld te geven van wat er is
gebeurd tijdens en na de vreselijke ramp
die zich in Zuidwest Nederland afspeelde
op 1 februari 1953. Een indrukwekkend
bezoek, wat bij veel mensen herinneringen
zal oproepen. Na afloop per touringcar
naar de aanlegsteiger van rondvaartbe-
drijf ‘De Veerman’ in Bruinisse voor een 
21⁄2 uur durende rondvaart. De tocht voert
u via de Oosterschelde, ónder de langste
brug (5000 m.) van Nederland door naar
Zierikzee. Tijdens de vaart geniet u van
een heerlijke koffietafel. Bij aankomst in
Zierikzee wacht onze chauffeur u weer op
om u via de Gerevelingendam naar huis te
brengen. Om ca. 18.00 uur bent u weer
terug in uw opstapplaats. 

Om ca. 08.00 uur vertrek vanuit 
uw opstapplaats naar het Nationaal
‘Bevrijdings-museum 1944-1945’ in
Groesbeek. De komende twee jaar maakt
héél Europa zich op om ’60  jaar vrijheid’
te herdenken. Omdat in september 2004
het 60 jaar geleden is dat Operatie
Market Garden plaatsvond zal in mei

2005 de algehele bevrijding van
Nederland en Europa herdacht en gevierd
worden. Het museum bevindt zich op een
unieke locatie: Market Garden (de groot-
ste luchtlandingsoperatie uit de geschiede-
nis) vond híer plaats. Bij aankomst (tijdens
het welkomstwoord en inleidende film)
krijgt u koffie met ‘bevrijdingsgebak”.
Hierna bezoekt u o.l.v. een gids het muse-
um waarbij u de aanloop naar de oorlog
meemaakt, de bezettingstijd ervaart, de
bevrijding viert en de wederopbouw van
Nederland en Europa kunt zien. Het proe-
ven van het naar ‘origineel recept’ gebak-
ken Zweeds bevrijdingsbrood mag hier-
aan  uiteraard niet ontbreken. Een interes-
sant bezoek! Na afloop per touringcar
naar het restaurant van Moeke Mooren in
Appeltern voor de lunch. Bij Moeke
Mooren bevindt zich tevens de aanlegstei-
ger van de rondvaartboot voor het mid-
dagprogramma. U vaart door het prachti-
ge recreatie- en natuurgebied ‘De Gouden
Ham’. Tijdens de twee uur durende rond-

vaart kopje koffie of thee met cake. Om
ca. 16.30 uur aanvang terugreis. Om ca.
18.30 uur bent u weer terug in uw op-
stapplaats.

Museum Watersnood 1953 &
varen naar Zierikzee Vanaf € 30,95 p.p. 

Voorproefje ‘60 jaar vrijheid’ & varen
Gouden Ham Vanaf € 49,00 p.p. 

Uw arrangement is inclusief:
2 x koffie / 1 x gebak / toelichting
museum in restaurant / entree
museum watersnood 1953 / 
21⁄2 uur rondvaart / koffietafel met
soep en kroket

Prijs per persoon:
Bij 50 € 30,95 / Bij 45 € 32,10
Bij 40 € 33,50 / Bij 35 € 35,35

Uw arrangement is inclusief:
2 x koffie / 1 x bevrijdingsgebak /
bezoek museum o.l.v. gids / koffie-
tafel met soep / rondvaart 2 uur  /
1 x koffie of thee met cake

Prijs per persoon:
Bij 50 € 49,00 / Bij 45 € 50,55
Bij 40 € 52,50 / Bij 35 € 54,95

Tip: Mogelijkheid 3-gangen diner op terugreis. Prijs ca. € 14,00 per persoon!
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Dagje Hattem & Anton Pieck Vanaf € 56,30 p.p. 

Dagje Friesland Vanaf € 45,00 p.p. 

Om ca. 08.30 uur vertrek vanuit uw op-
stapplaats naar Hattem. Gastvrije ont-
vangst in bakkerijmuseum ‘Het Warme
Land’ met een kopje koffie, een REUZEN-
roomboterkrakeling en een interessante
uitleg over het museum. Na afloop kunt u
op eigen gelegenheid het museum bezich-
tigen. Om 12.00 uur lunch in een restau-
rant (50 m. vanaf het museum). Na de
lunch wordt u in het restaurant door een
VVV-gids opgehaald voor een stadswan-

deling (ca. 5 kwartier) door oud Hattem.
De wandeling eindigt bij het bonbonatelier
van Arie Ras. U neemt een kijkje in zijn
werkplaats en…. wellicht kunt u wat heer-

lijks voor thuis kopen. Vóórdat u het
Voerman- en Anton Pieck Museum gaat
bezoeken krijgt u een kopje koffie of thee

in een restaurant in Hattem. Vanaf 15.30
uur tot 16.45 uur kunt u de collecties van
vader en zoon Voerman én Anton Pieck
bewonderen. Jan Voerman Jr. kreeg naam
door zijn werk voor de bekend geworden
Verkade-albums. Anton Pieck behoeft
geen verdere uitleg, want….wie kent hem
niet? Zijn nostalgische, romantische aqua-
rellen geven een mooi beeld van lang ver-
vlogen tijden. Diner op thuisreis. Om 
ca. 21.00 uur bent u weer terug in uw
opstapplaats. 

Uw arrangement is inclusief:
2 x koffie / 1 x reuzenkrakeling /
bezoek bakkerijmuseum / lunch /
stadswandeling 5 kwartier o.l.v. gids
/ bonbon atelier / koffie of thee met
cake / Voerman- & Anton Pieck
museum / 3-gangen diner

Prijs per persoon:
Bij 50 € 56,30 / Bij 45 € 57,90
Bij 40 € 59,95 / Bij 35 € 62,55

Om ca. 07.30 uur vertrek vanuit 
uw opstapplaats richting Hindeloopen.
Onderweg koffie/gebak. Vlak voordat u
in Hindeloopen aankomt nemen we een
boerin mee die langs de kant van de weg
in het Gaasterlandse bos staat te liften; zij
is op weg om suikerbrood en paling te
gaan kopen! Onderweg zal zij u van alles
vertellen over de Friese taal, de Friese
boerderijen, de Friese klederdracht en het
Friese landschap. Na ca. 3 kwartier
komen we aan bij het restaurant waar u
gaat genieten van een heerlijke Friese kof-

fietafel. Om ca. 14.00 uur
krijgt u een Hindelooper kle-
derdrachtshow te zien met
een interessante uitleg over
de historie van deze dracht.
Na de show heeft u nog even
tijd om Hindeloopen te
bezoeken, waarbij een be-
zoek aan de rommelboerde-
rij niet mag ontbreken. In
deze oude stolpboerderij
proeft u de sfeer van het
vroegere boerenleven, mede
door de vele attributen uit de
oude tijd. Om 15.15 uur wordt u terugver-
wacht in het restaurant voor een heerlijk
kopje koffie met Fries suikerbrood en 
een verloting van Friese lekkernijen.
Tegelijkertijd wordt u in de gelegenheid
gesteld om gerookte paling en Fries sui-
kerbrood te kopen om als souvenir mee
naar huis te nemen. Om 16.00 uur aan-
vang terugreis, onderweg diner. Om ca.
21.00 uur bent u weer terug in uw op-
stapplaats.

Uw arrangement is inclusief:
2 x koffie / 1 x gebak /
Friese koffietafel met kroket /
klederdrachtshow / 1 x koffie /
plak suikerbrood / verloting Friese
lekkernijen / 3-gangen diner

Prijs per persoon:
Bij 50 € 45,00 / Bij 45 € 46,75
Bij 40 € 49,00 / Bij 35 € 51,85
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Tot ziens!

Amsterdamse grachten & wandelen
in de Jordaan Vanaf € 49,85 p.p. 

14

Pannenkoeken op de Linge
& tin en fruit Vanaf € 36,15 p.p. 

Om ca. 09.30 uur vertrek vanuit uw op-
stapplaats naar Amsterdam. Onderweg
koffie/gebak. Bij aankomst in Amsterdam
scheept u in voor een één uur durende
grachtenrondvaart onder het genot van
een kop koffie met gebak. Verleden en
heden vloeien in elkaar over en glijden

langzaam aan u voorbij! Geniet u van de
gezellige drukte op het water in één van
de meest bruisende steden van ons land.
Na afloop begeleidt de chauffeur u naar
het restaurant voor de lunch (ca. 6 minuten
lopen). Na de lunch per touringcar naar
het beginpunt voor de ca. 2 uur durende
wandeling (o.l.v. een gids) door de
Jordaan, de oude volksbuurt van
Amsterdam. Er valt zo veel te zien en te
beleven; onze enthousiaste gids vertelt u
honderduit! De wandeling eindigt bij het
punt waar de touringcar staat en waar de
gids tevens afscheid van u zal nemen.
Deze gezellige dagtocht wordt afgesloten

met een heerlijk diner in een restaurant
langs het strand van Zandvoort (de door
veel Amsterdammers druk bezochte bad-
plaats). Om ca. 21.00 uur bent u weer
terug in uw opstapplaats.

Uw arrangement is inclusief:
grachtenrondvaart / 2 x koffie / 
1 x gebak / koffietafel /
stadswandeling o.l.v. gids /
3-gangen diner  

Prijs per persoon:
Bij 50 € 49,85 / Bij 45 € 51,85
Bij 40 € 54,40 / Bij 35 € 57,60

Om ca. 08.30 uur ver-
trek vanuit uw opstapplaats naar Tin-
gieterij Rio in Kapel Avezaath. Bij aan-
komst koffie met iets lekkers. Hierna wordt
u rondgeleid en krijgt u van alles te horen
over tin. Bij vertrek krijgt iedereen een tin-
nen souvenir! Na dit bezoek brengt onze
chauffeur u, via een mooie route door het
Betuwse landschap, naar Leerdam waar u
wordt verwelkomd door de kapitein en 

de bemanning van rederij
Leerdam. Tijdens een 2 uur

durende vaart over de
Linge gaat u genieten
van een overheerlij-
ke pannenkoeken-
lunch. Terwijl het
landschap op de
oevers van de Linge

langzaam aan u
voorbij glijdt, maakt u

‘creaties’ met stroop, con-
fiture, poedersuiker enz.      

Bij terugkomst in Leerdam per tou-
ringcar via een mooie tocht (ca. 1 uur) via
de Lingedijk naar het Betuws Fruitteelt
Museum. Het museum (gevestigd in een
geheel gerestaureerde Betuwse hooiberg
uit 1891) geeft u een beeld van de fruitteelt
en het boerenleven van de afgelopen 100
jaar. U kunt op eigen gelegenheid in het
museum rondkijken. Naast de Perenzaal
vindt u een winkeltje met heerlijke streek-
producten en leuke cadeau-ideeën. Het

bezoek wordt om 16.15 uur in restaurant
’t Klokhuis afgesloten met een kopje koffie
of thee met een overheerlijk stukje appel-
taart. Om 17.00 uur aanvang terugreis.

Uw arrangement is inclusief:
2 x koffie/ 1 x iets lekkers / 
bezoek tingieterij / tinnen souvenir / 
2 uur durende rondvaart Linge / 
pannenkoekenlunch met bolletje ijs,
slagroom, koffie, thee of melk /
bezoek fruitteelt museum / 
1 x koffie of thee / 1 x appeltaart 

Prijs per persoon:
Bij 50 € 36,15 / Bij 45 € 37,35
Bij 40 € 38,85 / Bij 35 € 40,80

Tip: I.p.v. pannenkoekenlunch kunt u ook een Betuwse koffietafel of High Tea aan boord
gebruiken! Prijs op aanvraag! 

Mogelijkheid 3-gangen diner op terugreis. Prijs ca. € 14,00 per persoon!

14

1515


