
Alle vermelde prijzen gelden voor een groepsgrootte van 50 personen t/m 31/12/2005 (voor periode 15/5-15/9 geldt een toeslag)
met vertrek vanuit postcodegebieden 2500 t/m 2699 en 2901 t/m 3258.
Op aanvraag doen wij u gaarne prijsopgaaf met afwijkende groepsgrootte en/of bij vertrek buiten deze postcodegebieden.

In deze Nieuwsbrief vindt u slechts een kleine selectie van de tochten die wij kunnen
organiseren. Heeft u zelf een idee? Belt u dan: 0181-331220!

Uw “Keurmerk” touringcarbedrijf CONTIKI HOLLAND 

(Contiki Holland is de handelsnaam van Atlas Reizen B.V.)

Rijksstraatweg 36

Postbus 32 – 3220 AA Hellevoetsluis, NL

Telefoon (0181) 331220 – Fax (0181) 312368

e-mail: info@contikiholland.nl

Internet-site: www.contikiholland.nl



Om ca. 08.30 uur vertrek vanuit uw opstapplaats naar
Amsterdam. Bij aankomst maakt u, onder het genot van 
koffie met gebak een 1 uur durende grachtenrondvaart. Na
afloop koffietafel. Om 14.00 uur aanvang van de (o.l.v. een
gids) 3 uur durende grachtentuin- en architectuurwandeling
‘Van Grachtenpand naar Grachtenpand’. Alle panden bevinden
zich op loopafstand rond de ‘Gouden Bocht’ aan de

Herengracht. Centraal staat de
geschiedenis, de bouw en het
gebruik van het 17e en 18e eeuwse
Amsterdamse grachtenpand. Na
een algemene inleiding worden er
diverse grachtenpanden en een
aantal hofjes (met de bijbehorende
tuinen) bezocht. De prachtige interi-
eurs van de diverse huizen vormen
een belangrijk onderdeel van deze
wandeling! Halverwege wordt er
gepauzeerd voor een hapje en een
drankje. De locatie (een dekschuit,
een antieke keuken, een hofje óf

een mooi pleintje aan de gracht) is afhankelijk van beschik-
baarheid. Om ca. 17.30 uur aanvang terugreis. Deze interes-
sante dag wordt afgesloten met een heerlijk 3-gangen diner
in een gezellig restaurant op de terugreis. De verwachte thuis-
komst is ca. 21.30 uur.

Amsterdam: varen & grachtenpanden!
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Vanaf € 71,50 p.p. 

Diverse

Diverse
t r ips

tr ips

Uw arrangement is inclusief:
grachtenrondvaart 1 uur / 2 x koffie / 1 x  gebak aan
boord / koffietafel / grachtenwandeling o.l.v. gids /
1 x drankje met hapje tijdens wandeling / 3-gangen diner

Om ca. 09.30 uur vertrek vanuit uw opstapplaats naar
Rotterdam. Bij aankomst ca. 50 minuten durende Spido-
Havenrondvaart. Aan boord koffie met gebak. De Havens van

Rotterdam, het blijft fascine-
ren; De bedrijvigheid op het
water, de werven, de dokken
en de hypermoderne overslag
van duizenden containers! Ook
de indrukwekkende skyline
van Rotterdam zal u niet ont-
gaan. Om nog even in de sfeer
van havens, schepen en water
te blijven gaat u, na afloop
van de havenrondvaart, per
bus naar restaurant ‘De
Scheepjes’ dat gebouwd is in

de ruimten van twee aaneengeklonken binnenvaartschepen
midden in het centrum van Rotterdam. Deze locatie is minder
goed geschikt voor mensen die slecht ter been zijn! Hier kunt
u genieten van een overheerlijke ‘Scheepjeskoffietafel’. Nadat

iedereen voldaan is vervoer per tou-
ringcar naar museum Boijmans van
Beuningen waar de wereldberoemde
tentoonstelling ‘Alles Dali’ te zien
is.’Alles Dali’ toont de onbekende kant
van Salvador Dali; aspecten van zijn
werk die vrijwel nooit getoond worden
treft u hier aan. Schilderijen, tekenin-
gen, foto’s, films, meubelen, modeont-
werpen en nog veel meer zaken zullen
worden tentoongesteld. De tentoon-
stelling was al in Barcelona te zien en
zal behalve in Rotterdam ook nog te zien zijn in Madrid en St.
Petersburg. Dit mag u niet missen!
Om ca. 17.30 uur aanvang terugreis. De verwachte thuiskomst
is ca. 18.30 uur.

Salvador Dali & Spido in Rotterdam
(van 5 maart t/m 12 juni 2005)Vanaf € 37,50 p.p. 

Uw arrangement is inclusief:
havenrondvaart Spido / 2 x koffie /
1 x gebak aan boord Spido / Scheepjeskoffietafel /
entree Boijmans van Beuningen

Tip: Wilt u liever een wandeling door de Jordaan of over de ‘Wallen’? Dit is mogelijk. Prijs op aanvraag!  
Bent u een AJAX-fan? Maakt u dan een Ajax Speurtocht door de Arena (2,5 uur). Prijs op aanvraag!

Tip: Deze dag kan afgesloten worden met een overheerlijk buffet in het beroemde Chinees/Indonesisch restaurant
‘Malakka’ in Rotterdam. Toeslag v.a. € 16,00 per persoon. De verwachte thuiskomst is dan ca. 20.45 uur.

Vanaf € 71,50 p.p. 

Vanaf € 37,50 p.p. 
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Om ca. 08.45 uur vertrek vanuit uw opstapplaats naar Den
Bosch. U wordt verwacht in café Zomers & Zomers voor de kof-
fie met mini Bossche Bol; tevens krijgt u uitleg over het pro-
gramma van vandaag. Het eerste programma is een ca. 50
minuten durende ontspannen vaartocht over een schilderach-
tige tak van de Binnendieze. Dit riviertje leidt u, onder de
bruggetjes door, langs vele bijzondere doorkijkjes áchter de
huizen van Den Bosch! Geniet u van de gezelligheid op het
water. Na afloop per touringcar terug naar café Zomers &
Zomers voor een heerlijk lunchbuffet. In dit ‘lichtbruin’ trendy
café vindt u een ontspannen sfeer waarbij u geen ‘mooi
gedekte tafels’ moet verwachten. Om 14.00 uur begint 

het sportieve ge-
deelte van deze
dag. Per step gaat
u, via een puzzel-
tocht met foto’s,
aanwijzingen en
vragen, Den Bosch
en het natuurge-
bied Het Bossche
Broek verkennen.
Geen lichte opga-

ve, een beetje
conditie komt
goed van pas!
Om 16.00 uur
wordt u weer
terugverwacht
in café Zomers &

Zomers waar u zelf, onder het genot van een drankje kunt con-
troleren wie de meeste vragen goed heeft beantwoord. Om
17.30 uur aanvang terugreis. Diner op terugreis. De verwach-
te thuiskomst is ca. 21.15 uur.

Varen & Steppen in Den BoschVanaf € 58,25 p.p. 

Uw arrangement is inclusief:
2 x koffie / 1 x mini Bossche Bol / rondvaart Binnendieze /
lunchbuffet / 2-uur durende foto-steptocht incl. 1 x 
consumptie na afloop / 3-gangen diner

Om ca. 08.30 uur vertrek
vanuit uw opstapplaats naar
de Tuinen van Appeltern. Bij
aankomst (ca. 10.30 uur)
wordt u ontvangen in één
van de gezellige restaurants
met koffie en appelgebak.
Vanaf ca. 11.00 uur kunt u op
eigen gelegenheid de Tuinen
gaan verkennen. De Tuinen
van Appeltern…..wie kent ze
niet? Geniet u van de schitte-
rend aangelegde voorbeeld-

tuinen, waarbij u overal om u heen de mooiste bloemen en
planten vindt. Om 12.30 uur wordt u verwacht bij de receptie
waar de fietsen, de route en de lunchpakketjes worden uitge-
deeld. U gaat een ontspannen tocht fietsen door het prachti-
ge Land van Maas en Waal, waarbij u uw eigen tempo kan
bepalen. Op een mooi plekje stopt u om te gaan genieten van
uw meegekregen lunchpakket. Om 16.00 uur wordt u weer
terugverwacht in de Tuinen om de fietsen in te leveren. Wilt u
nog even neerstrijken op één van de terrassen om uit te 

rusten van de zojuist gemaakte fietstocht? Dat kan, u heeft tot
17.00 uur de tijd. Natuurlijk kan u ook nog even de Tuinen in
wandelen. U mag het allemaal zelf bepalen!. Diner op terug-
reis. De verwachte thuiskomst is ca. 21.00 uur.

Appeltern: Tuinen & fietsen

Tip: In de Tuinen van Appeltern kunt eventueel door een gids rondgeleid worden.
Informeert u naar de mogelijkheden!
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Vanaf € 50,00 p.p. 

Uw arrangement is inclusief:
2 x koffie / 1 x appelgebak / entree Tuinen van Appeltern
/ fietshuur / lunchpakket / 3-gangen diner

Vanaf € 58,25 p.p. 

Vanaf € 50,00 p.p. 



Om ca. 08.15 uur vertrek vanuit
uw opstapplaats naar Reuver
waar zich de grootste overdek-
te cactustuin en -kwekerij van
Nederland bevindt. Onderweg
koffie in de bus. Bij aankomst
wordt de groep in tweeën ver-
deeld. De eerste groep mag,
onder het genot van een 
kopje koffie met vlaai, plaats-
nemen op het gezellige
Mexicaanse terras, waar sfeer-
volle Mexicaanse muziek op de

achtergrond weerklinkt. De andere groep wordt rondgeleid
door de overdekte tuin van CactusWereld. U wandelt tussen de
vele rotsen en metershoge cactussen, waarbij de gids u aller-
lei bijzonderheden vertelt. Een extra attractie is het vogelver-
blijf met sprekende ara’s en toekans. Halverwege wissel van
de groep. Na afloop (om ca. 13.00 uur) koffietafel in het nabij
gelegen restaurant Rockenstein in het gezellige hart van
Reuver. Het middagprogramma speelt zich af in Arcen, waar u
een bezoek gaat brengen aan graanbranderij ‘De IJsvogel’

welke gevestigd is in een fantastisch gerestaureerde water-
molen met dubbel waterrad. Deze locatie is minder goed
geschikt voor mensen die slecht ter been zijn! De molenaar
staat bekend om zijn overheerlijke borrels en verschillende
likeuren. U wordt rondgeleid in zowel de molen als de bran-
derij. In het bijbehorende café ‘De Schenkerij’ kunt u na afloop
genieten van één van de huisgestookte borreltjes, geserveerd
met het echte molenbrood en kaas. Een bezoek dubbel en
dwars waard! 
Om 17.00 uur
terugvertrek.
Diner op
terugreis.
De verwachte
thuiskomst is
ca. 22.00 uur.
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Uw arrangement is inclusief:
1 x koffie in de bus / 2 x koffie / 1 x gebak / rondleiding
CactusWereld / koffietafel met kroket / bezoek graan-
branderij IJsvogel incl. drankje + hapje / 3-gangen diner

Om ca. 08.00 uur
vertrek vanuit uw
opstapplaats naar
het Belgische plaats-
je Maaseik. Bij aan-
komst ontvangst met
koffie en knapkoek.
Om ca. 11.15 uur
gaat u (o.l.v. gids)
een bezoek brengen
aan het Apotheek-
en Bakkerijmuseum
welke zich in het

huis ‘De Blauwe Leeuw’ bevinden (van 1704 tot 1962 was hier
een ‘farmacie’). Om 12.00 uur maakt u o.l.v. gids een wande-
ling door de oude stadskern van Maaseik. U vindt hier prach-
tige barokgevels welke gebouwd zijn tussen het einde van de
16e eeuw en het begin van de 18e eeuw. Na de wandeling
(om 13.00 uur) kunt u heerlijk uitrusten tijdens de koffietafel.
Om ca. 14.30 uur vervoer per touringcar naar jachthaven ‘De

Spaanjerd’ in Ophove voor een boottocht van 1 uur over de
Maas naar het witte stadje ‘Thorn’ in Nederland. Een plaatje
van een stadje, dat van oudsher vele bezoekers trekt. U heeft
er vrije pauze tot 17.15 uur. Diner op terugreis. De verwachte
thuiskomst is ca. 21.30 uur.

Vanaf € 41,50 p.p. 

Uw arrangement is inclusief:
2 x koffie / 1 x knapkoek / rondleiding Apotheek- en
Bakkerijmuseum / stadswandeling / koffietafel /
boottocht 1 uur / 3-gangen diner

Tip: Wilt  u ’s morgens liever naar de Kasteeltuinen in Arcen? Informeert u naar de mogelijkheden!

Vanaf € 45,00 p.p. 

Twee ‘parels’ aan de Maas:
Maaseik & Thorn!

Prikkelend: CactusWereld
& Graanbranderij
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Vanaf € 45,00 p.p. 

Vanaf € 41,50 p.p. 
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Om ca. 08.45 uur vertrek vanuit uw
opstapplaats naar St. Oedenrode. Bij
aankomst op golfbaan ‘De Schoot’
ontvangst met koffie en een koffie-
broodje. Onder begeleiding van een
heuse ‘golfprof’ gaat u, in groepjes
van 15 personen, kennis maken met
de populaire golfsport. Heeft u al

vaker gegolfd? Dan kunt u uw techniek verbeteren! Deze ‘golf
clinic’ wordt afgesloten met een wedstrijd(je) op de 6-holes
oefenbaan en natuurlijk krijgt de beste speler een prijsje! Na
afloop een lunch.
Na de lunch naar Oijen waar zich, op een sfeervolle locatie,
‘speciaal’ bierbrouwerij Oijen bevindt. In een voormalige koei-

enstal worden hier, op
nog traditionele ambach-
telijke wijze, verschillen-
de bieren gebrouwen.
Diner op terugreis. De
verwachte thuiskomst is
ca. 21.00 uur. 

Om ca. 11.00 uur
vertrek vanuit
uw opstapplaats
naar de haven
van Katwijk. Op
één van de sche-
pen van rederij
Triton gaat u
vanaf 12.30 uur

een 41⁄2 uur durende rondvaart maken door het Groene Hart
van Nederland. Aan boord geniet u van een heerlijke koffie-
tafel. De Kagerplassen en het Braasemermeer zijn unieke

vaargebieden; zij worden omgeven door talloze molens en
diepliggende polders. Bij mooi weer is het goed toeven op het
grote terras op het bovendek. Door de duidelijke toelichting
van de kapitein en omdat bovendien de te varen route op de
placemats is afgedrukt kunt u de routes heel goed volgen. 
Een onvergetelijke middag!  Diner op terugreis. De verwachte
thuiskomst is ca. 21.00 uur.

Golf clinic & Bierbrouwerij
Let op: max. 50 personen!

Vanaf € 82,75 p.p. 
Vanaf € 82,75 p.p. 

Uw arrangement is inclusief:
2 x koffie / 1 x koffiebroodje / golf clinic incl. materiaal
o.l.v. golfprof / lunch / bezoek bierbrouwerij / proeven 
4 bieren + kaasplankje / 3-gangen diner

Om ca. 08.45 uur
vertrek vanuit uw
opstapplaats naar
Maastricht.
Onderweg koffie in
de bus. Om 11.00
uur ontvangst met
koffie en vlaai op
één van de schepen
van rederij Stiphout.
De vaartocht brengt
u via de Maas en

het Albertkanaal naar het Belgische plaatsje Kanne.
Onderweg passeren we de sluis van Ternaaijen met een ver-
val van 15 meter. In Kanne gaat u van boord voor een bezoek

aan de grotten van Kanne. Na afloop van de grottenwandeling
wordt er in één van de gangen een sfeervolle bierproeverij
met o.a. het bekende grottenbier, wijn, mineraalwater en
kleine hapjes geserveerd. Om 13.45 uur bent u weer aan
boord voor het vervolg van de tocht. U gaat genieten van een
uitgebreid lunchbuffet met koude- en warme gerechten. Om
16.00 uur aankomst in Maastricht, waar u nog tot 17.30 uur
vrije pauze heeft. Diner op terugreis. De verwachte thuiskomst
is ca. 22.30 uur.

Lekker luieren op het water
in Midden-Nederland!

Varen, grotten van Kanne &
Maastricht!

Uw arrangement is inclusief:
1 x koffie in de bus / 2 x koffie 1 x vlaai / 5 uur vaartocht /
bezoek grotten Kanne / drankjes + hapjes in grot /
lunchbuffet / 3-gangen diner

Uw arrangement is inclusief:
41⁄2 uur vaartocht / koffietafel aan boord /3-gangen diner  

Vanaf € 76,50 p.p. 

Vanaf € 46,80 p.p. 
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Vanaf € 46,80 p.p. 

Vanaf € 76,50 p.p. 
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Senioren

Senioren
t r ips

trips

Om ca. 11.00 uur vertrek vanuit uw opstapplaats naar een res-
taurant in Ulvenhout, waar het programma begint met een
heerlijke warme maaltijd: het ‘WIENER menu’. Hierna begint
het wervelende optreden van de ‘WIENER Kommedie’, een
enthousiast gezelschap van dames en heren, die voor u een
fantastisch optreden gaan verzorgen. Zij brengen op een
speelse manier prachtige operette muziek ten gehore, waar-
bij de afwisselende, mooie kostuums een lust voor het oog
zijn. Tijdens de pauze krijgt u een kopje koffie met worsten-

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

Een perfecte combinatie met de Wienermiddag! 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 kof-
fie met gebak vaart rederij Biesboschtours 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
van 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. Na afloop vertrek per touringcar naar
Ulvenhout voor de Wiener Middag.

Om ca. 10.15 uur vertrek vanuit uw opstapplaats naar de aan-
legsteiger van vogelpark Avifauna. Onder het genot van een
kopje koffie met gebak maakt u vanaf 11.30 uur een 5 kwar-
tier durende vaartocht over het Braassemermeer. Even genie-
ten van de rust op het water! Na het varen om 13.00 uur aan-
vang van een drie-gangen ‘warme’ lunch met daarbij één con-
sumptie in vogelpark Avifauna. Na het middageten bezoek

aan het vogelpark met meer
dan 3000 vogels afkomstig
uit alle windstreken. In de
Australische Lori Landing
kunt u een kolonie losvlie-
gende honingpapegaaien
voeren; in de Filipijnenhal
vindt u een heus dorpje met
echte Filipijnse hutjes en

vele, vele vogels. Om 16.00 uur
wordt u verwacht voor een kopje
thee met cake en….bingo met
kleine prijsjes. Om ca. 16.45 uur
aanvang terugrit na een gezellig
dagje uit! Verwachte thuiskomst
ca. 18.15 uur.

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

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

Uw arrangement is inclusief:
5-kwartier durende vaartocht / 2 x koffie 1 x gebak aan
boord / 3-gangen ‘warme’ lunch + 1 x consumptie / 
entree vogelpark Avifauna / 1 x thee met cake en bingo

Tip: Houdt u niet van Wiener muziek? Informeert u dan naar de ‘Oud Hollandse’ liedjesmiddag,
waarbij de dansvloer geheel voor u ter beschikking staat! 

Vanaf € 27,30 p.p. 

Vanaf € 37,50 p.p. 

‘Wienermiddag’

Combinatie met ‘Wienermiddag’:
vaartocht HSL-Lijn

Vanaf € 37,00 p.p. Varen, Avifauna & Bingo!

1111

Vanaf € 27,30 p.p. 

Vanaf € 37,50 p.p. 

Vanaf € 37,00 p.p. 
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1e dag: Om ca. 08.00 uur
vertrek vanuit uw opstap-
plaats. Via het koffieadres
in Scheveningen naar Den
Haag voor een bezoek aan

Panorama Mesdag. Na dit bezoek naar Kaasboerderij De
Weistaar voor lunch en bezoek. Aankomst hotel ca. 17.00 uur.
Diner in Hotel.
2e dag: Na het ontbijt vertrek om ca. 10.15 uur naar het oude
hanzestadje Doesburg aan de IJssel voor een bezoek aan de
Mosterdfabriek. Lunch in restaurant “De Mosterdhoeve”. Na
dit bezoek rijden we terug naar Zeddam voor een 21⁄2 uur
durende huifkartocht door het prachtige landschap van het
Montferland. Onderweg wordt u een drankje aangeboden.
Diner in hotel. 

’s Avonds gezellige
‘Bonte boerenavond’ in
het hotel.
3e dag: Na het ontbijt
vertrek om ca. 11.00 uur
naar Oisterwijk voor een
overheerlijk ouderwetse
Brabantse koffietafel. 

’s Middags bezoek aan bierbrouwerij ‘Koningshoeven’ in

Berkel Enschot. 
Afscheidsdiner op
thuisreis. Verwachte
thuiskomst ca. 21.30
uur.

Om ca. 09.30 uur vertrek vanuit uw opstapplaats naar
Panorama Tulipland in Voorhout, een nog tamelijk jonge toe-
ristische attractie. De grote trekpleister is een indrukwekkend
kunstwerk (62 meter lang en 4 meter hoog) dat in een cirkel
is geplaatst. U krijgt het idee dat u midden tussen de ‘in bloei-
staande’ bollenvelden staat of zit. Onder het genot van een
kopje koffie met gebak kunt u de kunstenaar, Leo van den
Ende, aan het werk zien. In het jaar 2010 hoopt hij gereed te
zijn met zijn in 1997 begonnen levenswerk (het grootste en
kleurrijkste bloemenpanorama ter wereld). Na het bezoek aan
Panorama Tulipland vertrek naar het restaurant voor de kof-

fietafel. Om 14.00 uur o.l.v.
een gids aanvang van een
prachtige rondrit door de bol-
lenvelden. Wat u vanmorgen
op het schilderij gezien heeft
kunt u nu met eigen ogen

zien. De gids is opgegroeid in de
Bollenstreek en weet u van alles te
vertellen. Nadat de gids ons verla-
ten heeft, rijden we weer terug
naar uw opstapplaats. Verwachte
thuiskomst ca. 16.30 uur.

Uw arrangement is inclusief:
2 nachten halfpension op basis van 2-persoonskamer
1e dag: 2 x koffie 1 x gebak / bezoek Panorama Mesdag
/ koffietafel + bezoek de Weistaar 
2e dag: Bezoek Mosterdhoeve + lunch /
21⁄2 uur huifkartocht incl. consumptie / Boerenavond
3e dag: Koffietafel / bezoek bierbrouwerij /
3-gangen afscheidsdiner

Vanaf € 182,50 p.p. 

Vanaf € 25,30 p.p. 

Hotel de Uitkijk ligt in het gezellige dorpje Zeddam in
het Montferland. Het hotel beschikt over 1 en 2-persoons
kamers.
Alle kamers zijn voorzien van toilet, douche en telefoon.

Wilt u liever een midweek naar hotel De Uitkijk?
Informeert u naar de voordelige prijzen in maart,
april, oktober en november!

Panorama Tulipland &
rondrit Bollenstreek (van 21 maart t/m 26 mei 2005)

Tip: Wilt u ’s middags liever varen over de Kaag? Informeert u naar de mogelijkheden! 

1414

Uw arrangement is inclusief:
2 x koffie / 1 x gebak / entree Tulipland incl. uitleg /
koffietafel / rondrit 1 uur o.l.v. gids

3-daagse ‘gevarieerde’
Seniorenreis

1313Vanaf € 182,50 p.p. 

Vanaf € 25,30 p.p. 
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Vanaf € 117,50 p.p. 

Vanaf

€ 55,00 p.p. 

Vanaf

€ 64,00 p.p. 

Uw arrangement is inclusief:
2 x overnachting op basis van logies/ontbijt in tweepersoonskamer / rondrit (2 uur) o.l.v. gids / 3-gangen diner

1e dag: Om ca. 07.00 uur vertrek naar Berlijn. Onderweg wordt er 2 x gestopt. Aankomst in
het hotel om ca. 17.30 uur. U overnacht in Park Hotel Blub waar u verblijft op basis van
logies/ontbijt. De avond kunt u zelf indelen. 
2e dag: Na het ontbijt om 09.00 uur maken we een 3 uur durende stadsrit o.l.v. gids. U krijgt
de meest interessante bezienswaardigheden van Oost en West Berlijn te zien; 
o.a. Kurfürstendamm, Brandenburger Tor, Checkpoint
Charlie. De middag en avond kunt u zelf indelen.
3e dag: Na het ontbijt om 10.00 uur beginnen we
weer aan de terugreis. Onderweg wordt er twee keer
gestopt. Deze 3-daagse reis wordt (om ca. 18.30 uur)
afgesloten met een afscheidsdiner in Nederland. Om
ca. 23.00 uur bent u weer terug in uw opstapplaats.

3 dagen TRENDY Berlijn !

Dagtocht Disneyland Parijs
Vertrek ca. 02.00 uur / Vertrek uit Disneyland ca. 19.00 uur / Aankomst ca. 01.00 uur
Uw arrangement is inclusief: entree Disneyland

2 Dagen Parijs
1e dag: vertrek ca. 02.00 uur / 2e dag: vertrek uit Parijs ca. 15.00 uur /
Aankomst ca. 22.30 uur
Uw arrangement is inclusief: overnachting (2 pers.-kamer logies/ontbijt)/
3-gangen diner op terugreis

Dagtocht Movieworld
Vertrek ca. 08.00 uur / Vertrek Movieworld 17.00 uur/Aankomst ca. 22.00 uur
Uw arrangement is inclusief: entree Movieworld / 3-gangen diner op terugreis

1515

1616

1717

1818

Vanaf € 117,50 p.p. 

Vanaf

€ 55,00 p.p. 

Vanaf

€ 64,00 p.p. 

Vanaf

€ 42,60 p.p. 
Vanaf

€ 42,60 p.p. 


