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touringcars

Voor al uw groepsreizen per touringcar

Telefoon	 (0187)	497610
Fax	 (0187)	497611
E-mail	 info@contikiholland.nl
Internet-site	 www.contikiholland.nl

Keurmerk touringcarbedrijf CONTIKI HOLLAND
(Contiki Holland is de handelsnaam van Atlas Reizen BV) 
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Pampus	1,	
3251	ND	Stellendam
Postbus	32,
3220	AA	Hellevoetsluis						

In deze Nieuwsbrief vindt u slechts een kleine selectie van 
de tochten die wij organiseren. 
Heeft u zelf een idee? Belt u dan: 0187-497610

Vermelde prijzen gelden t/m 
31/12/2008 voor vertrekplaatsen vanuit 
postcodegebieden 2500 t/m 2699 en 
2901 t/m 3258. Op aanvraag doen wij 
u gaarne prijsopgaaf bij vertrek buiten 
deze postcodegebieden.



Mijn gewaardeerde collega (en tevens 
auteur van deze nieuwsbrief ) Joke Suvaal, 
heeft mij gevraagd een stukje te schrijven. 
Al mijn voorgangers hebben zich uitge-
leefd met creatieve, informatieve, grappige 
en serieuze kwesties. Aan mij de eer om u 
dit keer met een origineel stukje te verras-
sen.
Ik zal mij allereerst even voorstellen: 
mijn naam is Saskia Jordana, ben 39 jaar, 
getrouwd en heb 2 kinderen. Sinds 2 
½ jaar werk ik bij Contiki Holland op de 
verkoopafdeling. Ik kwam niet helemaal als 
vreemde eend in de bijt binnen aangezien 
ik voorheen werkzaam was op een reis-
buro dat vroeger samenwerkte met Contiki 
Holland. 
Het is grappig om te zien hoe ik in korte 
tijd besmet ben geraakt met het ‘busvi-
rus’. Bij elk uitstapje dat ik maak bedenk ik 

meteen of dit wel geschikt is voor groe-
pen. Onderweg maak ik er vaak een sport 
van om het aantal touringcars dat ik tegen 
kom te tellen en….u staat er verbaasd over 
hoeveel dit er nog zijn. Als ik weer eens 
in de file sta bedenk ik me dat, als ál die 
mensen die nu alleen in hun auto zitten 
eens met ons zouden rijden, het
een stuk minder druk en chaotisch op de 
weg zou zijn! Natuurlijk snap ik ook wel 
dat ik hierdoor het fileprobleem niet oplos 
maar ik meen het wel als ik zeg dat men-
sen, zodra ze met een groep weg gaan se-
rieus zouden moeten overwegen om een 
touringcar te huren. Niet alleen vanwege 
het gemak, het comfort, de gezelligheid en 
de veiligheid maar ook gezien het milieu 
en de kostenbesparing. Voor de snelheid 
hoeft u het ook niet te laten want sinds 
1 ½ jaar mogen onze touringcars 

100 km per uur rijden!
Dus…… denk aan CONTIKI HOLLAND als 
u van plan bent om met een groep ergens 
naar toe te gaan… dichtbij of ver weg!

Groeten van een enthousiaste 
medewerkster,
Saskia Jordana

Vertrek ca. 09.00 uur naar Oegstgeest 
waar u een bezoek gaat brengen aan een 
bijzonder museum in de vorm van het 
menselijk lichaam genaamd ‘Corpus’. Het 
woord verraadt het al: ‘u gaat het lichaam 

als museum verkennen’! Dit unieke en 
spectaculaire belevingscentrum is gericht 
op informatie, educatie en entertainment.  
Bij aankomst ontvangst met koffie en 
gebak; daarna bezoekt u  d.m.v. een audio-
tour dit splinternieuwe gebouw.
Om 12.00 uur vertrek naar Leiden voor 
een uitgebreide koffietafel in een mo-
numentaal pand in het centrum. Na de 
lunch maakt u, o.l.v. een gids, een 1 ½ uur 
durende stadwandeling. U krijgt van alles 
te horen over o.a. de jeugd van Rem-
brandt, de oudste universiteit van Neder-
land, de hofjes en de talloze monumenten. 
Aansluitend ligt de rondvaartboot voor u 

klaar; onder het genot van een frisdrankje 
met een Brownie maakt u een ontspannen 
vaartocht door de pittoreske Leidse grach-
ten. Om 16.00 uur aanvang terugreis. 

Inclusief: 
1 x koffie / 1 x gebak / bezoek Corpus / 
koffietafel + kroket / stadswandeling / 
rondvaart incl. frisdrankje met Brownie

Prijs per persoon: 
Bij 35-39 € 65,00 / Bij 40-44 € 61,65 / 
Bij 45-49 € 60,50 / Bij 50-54 € 59,70 / 
Bij 55-61 € 57,65

Vanaf € 57,65 p.p.1
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PRIMEUR! Open: medio maart 2008

Corpus Oegstgeest, 
varen en stadswandeling Leiden

TIP In plaats van varen en een stadswandeling kunt u ook gaan SPEEDPAINTEN! In 1 ½ uur tijd schildert u, afhankelijk van 
de groepsgrootte, met z’n allen één of meerdere doeken van 90 x 120 cm. De opzet van de workshops is zodanig dat 
er geen schilderervaring vereist is. Tijdens het schilderen krijgt u  koffie of thee met wat lekkers. Prijs op aanvraag.

Vertrek ca. 12.00 uur naar Amsterdam. Bij 
aankomst wordt het gezelschap in kleine 
groepen verdeeld (iedere groep maximaal 
14 personen) en gaat u, o.l.v. een gids, een 
3 uur durende fietstocht dwars door Am-

sterdam maken. Regelmatig wordt er even 
gestopt en vertelt de gids leuke verhalen 
en anekdotes. Halverwege de fietstocht 
een korte consumptiestop (voor eigen 
rekening - hier ontmoet u ook de andere 

groepen weer). Na afloop van de fietstocht 
(17.00 uur) heeft u vrije pauze. Om 18.30 
uur een 2 ½ uur durend all-inclusive ar-
rangement (3-gangen diner + drankjes) in 
restaurant Humphrey’s. Na het diner wordt 

Vanaf € 75,20 p.p.2
Yellow bike en Sexmuseum Amsterdam

Saskia Jordana, commercieel medewerkster



Vertrek ca. 09.00 uur naar Antwerpen. 
Onderweg koffie / gebak. Bij aankomst in 
Antwerpen heeft u vrije pauze. Om 14.00 
uur wordt u verwacht bij De Hoedensalon 
van hoedenontwerpster Caroline de Roy 
van Zuydewijn (gevestigd in een mooi 
17-eeuws pand - slechts een paar minuten 
lopen van de Grote Markt). Ontvangst met 
vruchtencocktail. Aan de hand van diverse 
hoeden schetst Caroline op originele wijze 
de geschiedenis van de hoed. Zij vertelt 
over de koningshuizen van Nederland en 

België, filmsterren, materialen en hoe een 
hoed gemaakt wordt. Hierna mag u in de 
winkel zoveel hoeden passen als u maar 
wilt. Uiteindelijk wordt u met uw favoriete 
hoed gefotografeerd. Deze foto wordt u 
later in een zgn. ‘hoedenpaspoort’ (inclusief 
een klein advies) nagezonden. Om 15.30 
uur is er thee (keuze uit 20 soorten) met 
heerlijke koekjes. In de hoedensalon vindt 
u tevens veel accessoires zoals sjaals, tasjes, 
sieraden en cadeauartikelen. Een verras-
sende middag voor jong en oud. 

Om 17.00 uur aanvang terugreis. 
Diner onderweg. 
Verwachte thuiskomst ca. 21.00 uur.

Inclusief: 
2 x koffie / 1 x gebak / bezoek Hoeden-
salon incl. light tea / 3-gangen diner

Prijs per persoon: 
Bij 35-39 € 62,40 / Bij 40-44 € 59,65 / 
Bij 45-49 € 57,45 / Bij 50-54 € 56,60 / 
Bij 55-61 € 55,10

Vanaf € 86,65 p.p. (Maximaal 40 deelnemers bij onderstaand programma -  bij meer dan 
40 deelnemers wordt de groep gesplitst - programmawisseling halverwege de dag - wel gezamenlijke maaltijden).

de dag om ca. 21.15 uur afgesloten met 
een bezoek aan  ‘s-werelds eerste Sex-
museum. Een toonaangevend museum 

op het gebied van de zinnelijke liefde, wel-
ke gehuisvest is in een 17e eeuws pand op 
het Damrak. U vindt hier een omvangrijke 
collectie erotische beelden, schilderijen, 
objecten, opnames en foto’s. Van heinde 
en ver komen bezoekers naar dit kleine 
unieke museum in Amsterdam! Aanvang 
terugreis 22.30 uur. Verwachte thuiskomst 
ca. 00.30 uur. 
     
Inclusief: 
3 uur fietstocht / 2 ½ uur restaurant 
Humphrey’s: 3-gangen diner + drankjes (bier-
wijn-fris-koffie-thee) / bezoek sexmuseum 

Prijs per persoon: 
Bij 35-39 € 82,25 / 
Bij 40-44 € 79,50 / 
Bij 45-49 € 77,35 / 
Bij 50-54 € 76,75 / 
Bij 55-61 € 75,20
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Hoedensalon en
thee drinken in Antwerpen

Vanaf € 55,10 p.p. 3

Utrech ......... t   anders

NB Bij wat slechter weer worden door Yellow Bike poncho’s verstrekt (deze moeten na de tocht weer ingeleverd worden).
Bij héél slecht weer mag de fietstocht bij ‘Yellow Bike’ op de dag zelf ’s morgens gratis geannuleerd worden:
wij zoeken dan i.o.m. u een alternatief programma voor het fietsen (bijv. Heineken Experience of Madame Tussaud).

Vertrek ca. 08.30 uur naar Utrecht. Onder-
weg koffie met gebak. Bij aankomst in 
Utrecht (ca. 11.30 uur) wordt uw conditie 
flink op de proef gesteld tijdens de beklim-
ming (o.l.v. een gids) van de 112.32 meter 
hoge Domtoren. Een pittige beklimming 

waarbij onderweg diverse keren wordt 
gestopt. Eenmaal boven wordt uw spor-
tieve prestatie beloond met een schitterend 
uitzicht vanaf de hoogste kerktoren van 
Nederland. Om 13.00 uur wordt u voor de 
lunch verwacht in het beroemde restaurant 
‘Stairway to Heaven’ van de bekende zanger 
Henk Westbroek. In de weekends het enige 
echte Hard Rock café van Utrecht; door 
de weeks een gezellig Grand Café waar u 
kunt lunchen en/of dineren. Om 15.00 uur 
maakt u een 1 ½ uur durende tocht per 
canalbike (4 persoons). Vanaf het water, 
in uw eigen tempo en niet gestoord door 
het drukke verkeer ontdekt u Utrecht. Een 
boekje met routes en anekdotes zorgen 

voor een onvergetelijke ervaring op de 
Utrechtse grachten. Hierna tot ca. 18.00 uur 
vrije pauze. De dag wordt afgesloten met 
een gourmet (2 uur lang onbeperkt eten en 
drinken) in Tante’s Bistro, één van de eerste 
bistro-achtige eetgelegenheden in de oude 
werfkelders langs de Oudegracht. 
Verwachte thuiskomst ca. 21.30 uur.

Inclusief: 
2 x koffie / 1 x gebak / beklimming Dom-
toren / lunch / 1 ½ uur canalbike / 2 uur 
gourmet incl. drankjes (bier/wijn/frisdrank)

Prijs per persoon: 
Bij 35-39 € 89,35 / Bij 40 € 86,65  



Haring-uitje in Vlaardingen

Vertrek ca. 08.00 uur naar museumboer-
derij Erve Brooks in Gelselaar, een klein 
dorpje in de Achterhoek. Onderweg koffie 
/ gebak. Bij aankomst ontvangst en uitleg 
door de gastvrouw. Zij vertelt u o.a. over 
het leven en werken op de boerderijen in 
de Achterhoek. In de museumboerderij 

(5 minuten lopen door 
de mooie natuur) vindt u 
een mooie verzameling 
antiquiteiten. Om 12.30 
uur pannenkoekenlunch 
in de oergezellige ‘kök-
ken’ van de prachtige vijf 
eeuwen oude Saksische 
boerderij. Om 14.00 uur 
vertrek per touringcar 
naar ‘Anny Cactus’ in 
Ruurlo. U zult versteld 
staan wat u hier te zien 
en te horen krijgt! Het en-

thousiasme van Anny en haar man Bert, 
de prachtige verzameling cactussen, 
de dieren en de rotstuinen maken dit 
tot een onvergetelijk bezoek. Om 16.45 
uur aanvang terugreis. Diner onderweg. 
Verwachte thuiskomst ca. 21.30 uur.

Inclusief: 
2 x koffie / 1 x gebak / bezoek Erve 
Brooks / pannenkoekenlunch incl. 
soep en ijs / ontvangst Anny Cac-
tus met koffie/thee en kruidkoek + 
kleine attentie / 3-gangen diner

Prijs per persoon: 
Bij 35-39 € 67,55 / Bij 40-44 €  63,95 /
Bij 45-49 € 61,15 / Bij 50-54 € 60,40 /
Bij 55-61 € 58,45

Vanaf € 58,45 p.p.7
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Vanaf € 54,30 p.p.  (Minimaal 40 deelnemers)5
Vertrek ca. 09.30 uur naar Vlaardingen. 
Om 10.30 uur ontvangst met koffie en 
haringkoek in het Visserijmuseum. Een 
gids leidt u rond door dit mooie pand 
uit 1742 en begeleidt u tijdens een korte 
stadswandeling langs het belangrijke 
‘haringverleden’ van Vlaardingen. Om 13.30 
uur aanvang 2 uur durende rondvaart op 

de dubbeldekse salonboot Diane (anno 
1933) over de Nieuwe Waterweg en door 
het havengebied. Tijdens de vaart lunch 
met o.a. haring en een glaasje Schelvis-
pekel. Om 15.45 uur aanvang terugreis. 
Verwachte thuiskomst ca. 17.00 uur.

Inclusief: 
2 x koffie / 1 x haringkoek / bezoek 
visserijmuseum o.l.v. gids / lunch 
aan boord / 2 uur rondvaart 

Prijs per persoon: 
Bij 40-44 € 57,40 / Bij 45-49 € 56,00 / 
Bij 50-54 € 55,45 / Bij 55-61 € 54,30 

Vertrek ca. 09.30 uur naar scheepswerf 
De Delft in Rotterdam. Om 10.30 uur 
ontvangst met koffie en gebak. U ziet 
de herbouw van de ‘Delft’, het prach-
tige 18-eeuwse schip welke bij de slag 
van Camperduin door de Engelse vloot 
verwoest werd. Lunch in het restaurant. 
Na de lunch per touringcar naar Schie-
dam waar u rondgeleid wordt in één 
van de grootste molens ter wereld de 

‘Nieuwe Palmboom’. Daarna brengt u 
een bezoek aan een jeneverstokerij, met 
aansluitend een proeverij in het proef-
lokaal. Om 16.45 uur aanvang terugreis. 
Verwachte thuiskomst ca. 18.00 uur.

Inclusief: 
2 x koffie / 1 x gebak / bezoek de Delft / 
lunch / molen de Nieuwe Palmboom / 
jeneverstokerij incl. proeverij 

Prijs per persoon: 
Bij 35-39 € 44,20 /Bij 40-44 €  42,15/
Bij 45-49 € 40,55 / Bij 50-54 € 40,20 /
Bij 55-61 € 39,05

Vanaf € 39,05 p.p.  (Alleen van maandag t/m vrijdag )6

NB Deze tocht is óók mogelijk op zaterdag en zondag; echter, omdat de jeneverstokerij in het weekend 
gesloten is bezoekt u dan ’s middags het Jenevermuseum (incl. proeverij). Toeslag € 7,75 p.p.

Een ambachtelijke dag

Museumboerderij Erve Brooks 
en Anny Cactus



Hertog Jan brouwerij en fietstrein

Uilen in Ameide en 
verlichte molens in Kinderdijk

Vertrek ca. 14.00 uur naar restaurant Het Wapen 
van Ameide in Ameide. Bij ontvangst koffie 
met gebak. Aansluitend volgt een spectacu-
laire demonstratie in één van de zalen van het 
restaurant, met verschillende tamme uilen 
(o.a. Oehoe, Kerkuil en Sneeuwuil). U zult 
versteld staan van wat u te zien en te horen 
krijgt waarbij opgemerkt dat u deze tamme 
uilen zonder probleem kunt fotograferen/flit-
sen. Bovendien kunt u een ansichtkaart laten 
maken met één van de uilen op uw arm. Om 

17.30 uur diner. Na het diner (om 19.30 uur) 
vertrek per touringcar voor een 2 uur durende 
tocht o.l.v. een gids naar Kinderdijk. Sinds 
een aantal jaren worden in de eerste week 
van september de 19 molens van Kinderdijk 
feestelijk verlicht. Een prachtig schouwspel 
waarbij wij u aanraden uw fototoestel paraat 
te houden.  Om 21.30 uur aanvang terugreis.
 

Inclusief:  2 x koffie / 1 x gebak / 
demonstratie uilen  / 3-gangen diner  / 
rit o.l.v. gids langs verlichte molens
 

Prijs per persoon: 
Bij 35-39 € 44,35 / Bij 40-44 € 42,40 / 
Bij 45-49 € 40,75 / Bij 50-54 € 40,20 /
Bij 55-61 € 39,00

Vanaf € 39,00 p.p.  (Verlichte molens alléén van maandag 1 september t/m zaterdag 6 september) 

Vertrek ca. 08.30 uur naar Arcen. Bij aan-
komst ontvangst met koffie en Limburgse 
vlaai in café De Hertog Jan Proeverij.  Om 
11.30 uur maakt u per fietstrein een 9 km 
lange tocht door het mooie landschap 
van de Maasduinen, waarbij u zelfs twee 
maal per veerpontje over de Maas gezet 
wordt. De fietstrein bestaat uit een aantal 
aan elkaar gekoppelde skelters; de voorste 

twee personen bepalen de richting…..
de anderen volgen vanzelf! Een sportief 
gebeuren waarbij onderweg heel veel te la-
chen valt. Voor de lunch onderweg krijgt u 
een lunchpakket mee. Om 15.00 uur wordt 
u terugverwacht bij het beginpunt. Hierna 
volgt om 15.30 uur de rondleiding door de 
Hertog Jan brouwerij; na afloop een Hertog 
Jan pilsener (of frisdrank) in het café. De dag 

wordt om 17.00 uur afgesloten met een 
barbecue. Om 19.00 uur aanvang terug-
reis. Verwachte thuiskomst ca. 21.30 uur.  

 Inclusief: 
2 x koffie / 1 x vlaai / fietstrein / lunch-
pakket (jus d’orange/appel/1 broodje 
kaas/1 broodje ham/ liga) / rondlei-
ding Hertog Jan brouwerij / 1 x Hertog 
Jan pilsener (of frisdrank) / barbecue 
(per persoon 4 stukken vlees)   

Prijs per persoon: 
Bij 35-39 € 75,65 / Bij 40-44 € 72,45 / 
Bij 45-49 € 70,10 / Bij 50-54 € 69,40 /
Bij 55-61 € 67,60

Vanaf € 67,60 p.p.8
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TIP voor onderweg
Voor onderweg kunnen wij voor u reserveren:  Bezoek aan graanbranderij De IJsvogel, 
een ambachtelijke distilleerderij waar jenevers, bitters, kruidenbitters en likeuren gestookt 
worden.  Dit bezoek duurt ca. 1 uur – Toeslag € 4,75 per persoon (incl. 1 likeurtje).  

Vertrek ca. 09.00 uur naar de slakkenkwe-
kerij in Kerkwerve. Bij aankomst koffie 
met gebak. Aansluitend een rondleiding 
(begeleid door een gids) door het bedrijf. 
U krijgt van alles te horen over de escar-
gots en……..natuurlijk wordt dit bezoek 
afgesloten met een kleine proeverij! Tussen 
de middag zeer uitgebreide koffietafel in 
het bijzondere restaurant De Geveltjes 
in ’s Heerenhoek. Na de lunch voert de 
route via de Westerschelde tunnel naar 

de struisvogelboerderij in het plaatsje 
Monnikenwerve in Zeeuws-Vlaanderen. 
Ook hier wordt u, begeleid door een gids, 
rondgeleid door het bedrijf. Een bezoek 
dat u niet snel zal vergeten. Het bezoek 
wordt afgesloten met een kopje koffie of 
thee met een plakje  (uiteraard) struisvo-
gelcake. Om 16.30 uur aanvang terugreis. 
Verwachte thuiskomst ca. 18.00 uur. 

Inclusief: 
2 x koffie / 1 x gebak / bezoek slakkenkwe-
kerij + proeverij / uitgebreide koffietafel 
met soep / bezoek struisvogel boerderij 
/ 1 x koffie of thee met struisvogelcake  
     
Prijs per persoon:
Bij 35-39 € 47,85 / Bij 40-44 € 45,55 /
Bij 45-49 € 44,00 / Bij 50-54 € 43,45 /
Bij 55-61 € 42,20

Over slakken en struisvogels
Vanaf € 42,20 p.p. 10

NB
Uiteraard kunt u ook buiten bovenvermelde periode de molens van Kinderdijk 
bezoeken (deze zijn dan niet verlicht). Programmatijden in overleg. 
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TIP Neemt u voor de overnachtingen aan boord van de Stena Line een kleine tas handbagage mee aan boord 
(uw bagage blijft in de touringcar).  De valuta aan boord is Euro of Zweedse Kroon – alle creditcards worden geaccepteerd.

Vanaf € 496,80 p.p.  11

Tijdens deze 5-daagse rondreis maakt u ken-
nis met Duitsland en de drie Scandinavische 
landen Denemarken, Zweden en Noorwe-
gen. U ontdekt de ongerepte natuur van 
West Zweden, Zuid Noorwegen, de hoofd-
stad Oslo en het glooiende landschap van 
het schiereiland Jutland van Denemarken. 
De reis wordt uitgevoerd per luxe, moderne 
touringcar. De nachtelijke overtochten 
van Duitsland naar Zweden én van Noor-
wegen naar Denemarken vinden plaats 
op één van de comfortabele passagiers-
schepen van de Stena Line. Voor de twee 
hotelovernachtingen verblijft u in uitste-
kende 4-**** hotels in de omgeving van 
Oslo en Hamburg. Deze reis is op basis van 
halfpension. Het programma is als volgt:

1e dag
Vertrek ca. 08.00 uur. Bij grensovergang 
Hengelo / De Poppe via de provincie 
Niedersachsen naar de havenplaats Kiel 
voor de overtocht naar de Zweedse ha-
venplaats Göteborg. De afvaart is om 19.00 
uur (1 uur van te voren aanwezig zijn). 
Aan boord van één van de schepen van 
de Stena Line overnacht u in 2-persoons 
binnenhutten met douche en toilet.  ’s 
Avonds is voor u aan boord een dinerbuf-
fet gereserveerd. Tijdens het diner zijn de 
consumpties (bier/wijn en frisdrank) inclusief.

2e dag
’s Morgens ontbijtbuffet aan boord. Aan-
komst in Göteborg ca. 09.00 uur. Eenmaal op 
het vaste land voert de route in noordelijke 
richting, via de Zweedse ‘schereneilanden’ 

Tjörn en Onrust. Rondom het middaguur 
bereikt u de grensovergang Svinesund naar 
Noorwegen. Indrukwekkend is het uitzicht 
over het Iddefjord; liefhebbers kunnen deze 
brug wandelend passeren en Noorwegen 
binnenlopen! Vervolgens via Frederikstad/
Sarpsborg naar Moss. Halverwege de middag 
maakt u een vaartocht met Bastø Fosen over 
het Oslofjord naar de marinehaven Horten 
(de touringcar gaat ook mee aan boord). Via 
Drammen bereikt u het overnachtingsadres 
in de omgeving van Oslo. Diner in het hotel.

3e dag
Ontbijt in het hotel. Na het ontbijt vertrek 
richting het centrum van Oslo, de hoofdstad 
van Noorwegen met circa 520.000 inwo-
ners. Deze dag kunt u zelf Oslo ontdekken. 
Om 18.00 uur pakt de chauffeur u op om 
vervolgens te rijden naar de aanlegstei-
ger van de Stena Line voor de overtocht 
naar Frederikshavn in Denemarken. De 
afvaart is om 19.30 uur (1 uur van te vo-
ren aanwezig zijn). Aan boord is voor u 
een dinerbuffet gereserveerd. Tijdens het 
diner zijn de consumpties (bier/wijn en 
frisdrank) inclusief. U overnacht in 2-per-
soons binnenhutten met douche en toilet.  

4e dag
’s Morgens ontbijtbuffet aan boord. Na de 
ontscheping in Frederikshavn doorkrui-
sen we de ‘Kop van Jutland’. Bij de stad 
Ålborg rijdt u door de tunnel onder het 
Lomfjord; vanaf Støvring rijden we naar 
Silkeborg, gelegen in het Deense me-
rengebied. Bij Padborg passeren we de 
grens met Duitsland om vervolgens via 
Rendsburg het Noord-Oostzeekanaal te 
passeren en naar het overnachtingsadres 
in Bramstedt te rijden.  Diner in het hotel.

5e dag
Ontbijt in het hotel. Na het ontbijt 
via de verschillende Duitse deelsta-
ten naar de Nederlandse grens bij

Nieuweschans. Afscheidsdiner onderweg. 
Verwachte thuiskomst ca. 21.00 uur. 

De reissom is inclusief:
Dag 1: 
passage Kiel-Göteborg met Stena Line / 2-
persoons binnenhut met douche en toilet /
gezamenlijk dinerbuffet aan boord 
van Stena Line (inclusief onbeperkt 
drankjes: bier / wijn en frisdrank)
Dag 2: 
ontbijtbuffet op basis van individu-
ele basis aan boord van Stena Line / pas-
sage Moss-Horten met Bastø Fosen /
overnachting in 2-persoonskamer 
met bad of douche en toilet op basis 
van halfpension (3-gangen diner)
in Sundvolden Hotel in Krokkleiva (ten 
noordwesten van Oslo), Noorwegen
Dag 3: 
passage Oslo-Frederikshavn met Stena Line / 
2-persoons binnenhut met douche en toilet /
gezamenlijk dinerbuffet aan boord 
van Stena Line (inclusief onbeperkt 
drankjes: bier / wijn en frisdrank)
Dag 4: 
continentaal ontbijt op individuele 
basis aan boord van Stena Line /
overnachting in een 2-persoonska-
mer met bad of douche en toilet op 
basis van halfpension (dinerbuffet)
In hotel Gutsmann in Bad 
Bramstedt, Duitsland
Dag 5: 
3-gangen diner op terugreis

Niet inbegrepen zijn: 
lunches, uitgaven van persoonlijke aard 
w.o. entreegelden voor musea, garderobe, 
minibar, pay-tv, roomservice, tafeldran-
ken, vaste telefoon, kosten van verzeke-
ringen, koffie/theestops en barservice 

Vier landen in vijf dagen
Deze aanbieding is geldig van 01.01.2008 t/m 31.12.1008 (m.u.v. 05.06.2008 t/m 18.08.2008)Vertrek is dagelijks mogelijk (m.u.v. zaterdag én onder voorbehoud van beschikbaarheid)

NETTO REISSOM per persoon:

2-persoons binnenhut (B2)
Bij 35-39  € 533,85
Bij 40-44  € 519,10
Bij 45-49  € 507,65
Bij 50-54  € 504,88
Bij 55-61  € 496,80

1-persoons binnenhut (B1)

TOESLAG
€140,00

2-persoons buitenhut (A2)
Bij 35-39 € 567,85
Bij 40-44  € 553,15
Bij 45-49  € 541,65
Bij 50-54  € 538,85
Bij 55-61  € 530,80

1-persoons buitenhut (A1)

TOESLAG
€155,00



Altijd mooie Veluwe en 
Oudhollandse folklore

Vanaf € 41,15 p.p.13

Vanaf € 66,50 p.p. 12
Vertrek ca. 08.00 uur naar museum Broeker 
Veiling in Broek op Langedijk. Bij aankomst 
koffie met Broeker bol. Aansluitend volgt, 
o.l.v. een gids, een rondleiding door de 
oudste (anno 1887) ‘doorvaar groenten-
veiling’ ter wereld. Ook neemt u deel 
aan een heuse veiling in het authentieke 
afmijnlokaal waarbij u zelf kunt bieden. 
Om 12.00 uur vertrek naar restaurant 
Oeverdijk in Den Oever voor de koffietafel. 
Om ca. 14.00 uur inschepen in de haven 
van Den Oever (5 minuten lopen van 
het restaurant) voor een 2 uur durende 
robbentocht (robben is de verzamel-
naam voor zeehonden, zeeleeuwen en 

zeeolifanten). Deze tocht kan uiteraard 
alleen plaatsvinden bij eb omdat het dan 
mogelijk is om de robben te kunnen zien 
op de drooggevallen zandbanken. Ook 
vogelliefhebbers komen aan hun trekken; 
op de drooggevallen zandbanken vindt 
u o.a. lepelaars, grutto’s en scholeksters. 
Houdt u er rekening mee dat het be-
hoorlijk fris aan boord kan zijn en dat het 
zeewater aan alle kanten omhoog kan 
spatten (onderin de boot zijn slechts een 
klein aantal zitplaatsen!).  Eenmaal terug 
in de haven aanvang terugreis. Onderweg 
diner. Verwachte thuiskomst ca. 21.30 uur. 

Inclusief: 
2 x koffie / 1 x Broeker bol / museum + 
veiling o.l.v. gids / koffietafel met soep en 
kroket / robbentocht / 3-gangen diner  
    
Prijs per persoon: 
Bij 35-39 € 76,75 / Bij 40-44 € 72,00 /
Bij 45-49 € 69,25 / Bij 50-54 € 68,45 /
Bij 55-61 € 66,50

Vertrek ca. 08.30 uur naar partycentrum ‘De 
Molen’ aan de rand van het dorpje Harskamp 
in Gelderland. Bij aankomst koffie met gebak. 
Als we het over Gelderland hebben dan den-
ken we, hoe kan het anders, aan de Veluwe. 
Vandaar dat deze dag om 11.15 uur o.l.v. een 
gids begint met een rondrit over de Veluwe.  
De gids is jarenlang boswachter geweest en 
brengt u op plekjes waar u anders nooit zult 
komen. Er zijn veel planten en diersoorten 
te ontdekken en….heeft u ooit wel eens 
oog in oog gestaan met een edelhert, wild 

zwijn, moeflon of ree? Op De Hoge Veluwe 
kan het! Om ca. 12.45 uur bent u weer terug 
bij ‘De Molen’ waar een heerlijke Oudhol-
landse warme maaltijd wordt geserveerd. 
Het middagprogramma begint om 14.30 uur 
en bestaat uit het optreden van een Oudhol-
landse folkloregroep. Er wordt gezongen, 
gedanst en muziek gemaakt. Halverwege 
de middag een korte pauze….. tijd voor 
een kopje koffie of thee met grootmoe-
ders cake.  Na de pauze modeshow oude 
klederdrachten. Om 16.00 uur aanvang 

terugreis. Verwachte thuiskomst ca. 18.00 uur. 

Inclusief: 
2 x koffie / 1 x gebak / 1 ½ uur Veluwe rondrit 
o.l.v. gids / 3-gangen warme maaltijd / 
folklore middag / 1 x koffie of thee met cake    
   

Prijs per persoon:
Bij 35-39 € 51,95 / Bij 40-44 € 46,30 / 
Bij 45-49 € 44,15 / Bij 50-54 € 42,70 /
Bij 55-61 € 41,15
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Broeker veiling  en robbentocht Waddenzee

NB I.v.m. de verschillende getijden kan het gebeuren dat het programma in omgekeerde volgorde plaatsvindt.

Varen, zonne-energietrein en wijn

Vertrek ca. 08.15 uur naar Nijmegen. Bij 
aankomst maakt u, onder het genot van 
koffie met een Nijmeegse specialiteit, een 
1 uur durende rondvaart over de Waal. Na 
de boottocht wacht de zonne-energietrein; 
u maakt een 1 ½ uur durende rit met een 
geluidloze trein door de prachtige Ooijpolder 
naar het plaatsje Millingen. Een bijzondere 
ervaring! De zonne-energietrein brengt u 

tot voor de deur van hotel Millings Centrum, 
midden in het plaatsje Millingen, waar u de 
koffietafel gebruikt. Na de koffietafel vervoer 
per touringcar door het prachtige landschap 
met weidse vergezichten naar Groesbeek 
waar u Wijnhoeve de Colonjes bezoekt. 
Tijdens dit 2 uur durende bezoek krijgt u 
van alles te horen over de verschillende 
druivenrassen welke resistent zijn tegen 

het Nederlandse klimaat. Het bezoek wordt 
afgesloten met een kleine wijnproeverij. Om 
17.00 uur aanvang terugreis.  Onderweg 
diner. Verwachte thuiskomst ca. 21.00 uur. 

Inclusief: 1 uur vaartocht / 2 x koffie / 
1 x Nijmeegse specialiteit / 1 ½ uur rit 
zonne-energietrein/ koffietafel met soep 
en kroket / bezoek wijnboerderij incl. 
kleine wijnproeverij / 3-gangen diner  
     

Prijs per persoon: Bij 35-39 € 72,50 / 
Bij 40-44 € 68,30 / Bij 45-49 € 66,00 / 
Bij 50-54 € 64,45 / Bij 55-61 € 62,85

Vanaf € 62,85 p.p.14



Kasteel Sypesteyn en varen over de Vecht

Vertrek ca. 09.30 uur naar Strijen. Ont-
vangst met koffie en gebak. De oudheid-
kundige vereniging organiseerde ooit 
als grapje een dagtocht door hun eigen 
streek. Het werd een groot succes! In het 
Land van Strijen valt genoeg te zien en te 
beleven. U bezoekt het smederijmuseum 
(de smid geeft een demonstratie) met de 
hierbij behorende authentiek ingerichte 
smidswoning. Ook bezoekt u de Grote- 
of Sint-Lambertuskerk met zijn prachtige 
orgel, een opengewerkt torenuurwerk en 

16 schitterende gebrandschilderde ramen. 
Om ca.13.00 uur koffietafel. Na de lunch 
een 1½ uur durende rondrit o.l.v. gids door 
het mooie Land van Strijen. De route voert 
u o.a. langs een deel van de watersnood-
route uit 1953, een deel van het traject van 
de hogesnelheidstrein en een gedeelte 
langs het Hollands Diep. Echter, geniet 
u vooral van de mooie natuur dat in
elk jaargetijde de moeite waard is. Om 
15.30 uur aanvang terugreis. Om ca. 17.00 
uur bent u weer terug in uw opstapplaats.

 
Inclusief: 
2 x koffie / 1 x gebak / bezoek Smederijmu-
seum / Grote- of Sint Lambertuskerk / Strij-
ense koffietafel met soep / rondrit o.l.v. gids
 
Prijs per persoon: 
Bij 35-39 € 37,50 / Bij 40-44 € 34,95 /
Bij 45-49 € 32,55 / Bij 50-54 € 31,80 /
Bij 55-61 € 30,75

Vanaf € 30,75 p.p. 
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Vanaf € 55,00 p.p. (Deze tocht is minder geschikt voor mensen die slecht ter been zijn)

Vertrek ca. 08.30 uur naar kasteel Sypesteyn 
in Loosdrecht. Omdat het kasteel niet zo 
groot is wordt bij aankomst de groep in 
tweeën verdeeld (ene helft begint met kof-
fie en gebak, daarna rondleiding – andere 
helft begint met rondleiding en eindigt 

met koffie en gebak). De laatste mannelijke 
telg van de familie Van Sypesteyn liet dit 
kasteeltje begin 20e eeuw bouwen op de 
plek waar eens het voorvaderlijk stamslot 
zou hebben gestaan. De museumfunctie 
die het kasteel direct na de bouw al kreeg 
dankt het aan de uiteenlopende verzame-
lingen die door jhr. Van Sypesteyn bijeen 
werden vergaard. Smaakvol ingerichte 
vertrekken met statige familieportret-
ten herinneren aan late Middeleeuwen, 
Gouden Eeuw en pruikentijd. Een bezoek 
waard! Om 13.00 uur aanvang 3 uur 
durende rondvaart over de Loosdrechtse 
Plassen en Vecht. Tijdens het varen luxe 
broodjeslunch. De vaarroute gaat over de 
Loosdrechtse Plassen, door de Mijndense 
sluis naar de rivier de Vecht waar zich 

de statige buitenhuizen en romantische 
theekoepels uit de 17e en 18e eeuw 
bevinden. Om 16.00 uur aanvang terug-
reis.  Verwachte thuiskomst ca. 18.00 uur. 

Inclusief: 
2 x koffie / 1 x gebak / bezoek Sy-
pesteyn o.l.v. gids / 3 uur rondvaart 
/ luxe broodjeslunch met soep   
      
Prijs per persoon: 
Bij 35-39 € 60,65 / 
Bij 40-44 € 58,35 / 
Bij 45-49 € 57,00 / 
Bij 50-54 € 56,30 / 
Bij 55-61 € 55,00

16

15

Nostalgie in Het Land van Strijen

Vertrek ca. 11.30 uur naar Den Haag. Bij 
aankomst welkomstwoord door de rasechte 
‘Hagenezen’ Rob Andeweg en Fred Zuiderwijk, 
de bedenkers van het succesvolle programma 
‘Sjors & Co’. Circa 13.15 uur aanvang van een 4 
uur durende ludieke, maar zeer informatieve 
rondrit door Den Haag onder begeleiding van 
plat Haags pratende gidsen + buschauffeur (u 
stapt over in een andere touringcar). U maakt 
kennis met de vele gezichten van Den Haag; 
o.a. de Vogelwijk, de Schilderswijk, de chique 
wijken, het Binnenhof en het Vredespaleis. 

Onderweg wordt gestopt voor een hapje en 
2 drankjes in een gezellige bodega en…. 
maakt u kennis met diverse Haagse type-
tjes. Natuurlijk mag het meezingen van 
het Haagse volkslied ‘Oh, Oh, Den Haag’ 
niet aan deze rondrit ontbreken, evenals 
een protestactie voor het Vredespaleis. Wie 
durft dit aan? Uw moed wordt beloond 
met een onvergetelijke kennismaking met 
Den Haag... prachtig!  De dag wordt afge-
sloten met een 2 uur durend All-in Grill 
diner waarbij de drankjes inclusief zijn. 

Om 20.00 uur aanvang terugreis. 
Verwachte thuiskomst ca. 21.30 uur

Inclusief: 4 uur arrangement Den Haag 
inclusief hapje en 2 drankjes / 2 uur All-in 
Grill diner incl. drankjes (fris-bier-wijn)*

Prijs per persoon: Bij 35-39 € 130,00 / 
Bij 40-44 € 119,00 / Bij 45-49 € 109,00 / 
Bij 50-54 € 105,00 / Bij 55-61 € 99,00

* Het All-Inn Grill diner is op vrijdag 
t/m zondag alleen maximaal voor 4 uur 
mogelijk. Verwachte thuiskomst is dan ca. 
23.30 uur. Toeslag € 7,00 per persoon. 

Vanaf € 99,00 p.p.  (Maximaal 60 deelnemers)17

Ludieke rondrit Den Haag 
met Sjors & Co. BIJZONDER!


