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Voor al uw groepsreizen
Touringcarverhuur met & zonder arrangementen
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Trouwvervoer (ook oldtimer)
Personeelsvervoer

Vermelde prijzen gelden t/m 31/12/2006 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.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!



Geachte klant,
Op 23 november 2005 was het dan 
eindelijk zo ver…….de verhuizing van 
Hellevoetsluis naar ons nieuwe pand in 
Stellendam. Dozen in- en uitpakken, com-
puters af- en aansluiten, bureaus leeghalen 
en weer inrichten, garage-uitrusting en 
magazijnvoorraad verhuizen, opgestroopte 
mouwen, zweetdruppels…..u kunt zich 
voorstellen dat een verhuizing naar een 
nieuw bedrijfspand niet zo maar geregeld 
is. Nu, januari 2006, is alles zo’n beetje op 
orde; iedereen begint zich thuis te voelen 
op de nieuwe werkplek.  
Bij het uitbrengen van deze Nieuwsbrief 
maken wij tevens van de gelegenheid 
gebruik om u uit te nodigen aanwezig te 
zijn op ons Open Huis d.d. 21 januari 2006 
van 11.00 tot 16.00 uur in Stellendam. Wij 
geven u graag een rondleiding en hopen 
dat u net zo enthousiast zult zijn over ons 

nieuwe onderkomen in Stellendam als wij. 
Tevens kunnen wij u met trots meedelen 
dat ons wagenpark in 2006 uitgebreid zal 
worden door de aankoop van 6 nieuwe 
touringcars (waaronder één 62-persoons). 
Wij verwachten dat wij medio april 2006 
hierover de beschikking zullen hebben. De 
totale grootte van ons gehele wagenpark 
zal dan uit 90 touringcars bestaan, welke 
alle voorzien zijn van airco, toilet, koelkast 
en een aantal met koffiebar. 
Wij wensen u veel leesplezier in deze 
Nieuwsbrief waarin u weer een aantal tips 
voor uitstapjes kunt vinden. Kunt u geen 
tocht naar uw idee vinden? Belt u dan 
0187-497610. De medewerkers van onze 
verkoopafdeling zijn u graag van dienst 
bij het organiseren van de tocht naar uw 
keuze.

Tot ziens in Stellendam!

Algemeen directeur 

VERHUISDWIJ Z IJN

BEVRIJDINGSMUSEUM BATTLETOUR & WIJNBOERDERIJ

Om ca. 08.00 uur vertrek vanuit uw opstap-
plaats naar het Nationaal Bevrijdingsmuse-
um ‘1944-1945’ in Groesbeek. In september 
2004 was het 60 jaar geleden dat ’Operatie 
Market Garden’ plaatsvond, de grootste 
luchtlandingsoperatie uit de geschiede-
nis; juist hier op deze bijzondere locatie 
bevindt zich het museum. Bij aankomst 
(tijdens het welkomstwoord en inleidende 
film) krijgt u koffie met ‘bevrijdingsgebak’. 
Hierna bezoekt u o.l.v. een gids het mu-
seum 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 hieraan 
uiteraard niet ontbreken. Een interessant 
bezoek! Na afloop per touringcar naar res-
taurant ’t Zwaantje in Mook voor de lunch. 

Na de lunch aanvang van een 2,5 uur 
durende rondrit o.l.v. een deskundige gids 
langs de historische plekken en landings-
terreinen van ‘Operatie Market Garden’. 
Ook wordt er een bezoek gebracht aan 
Wijnhoeve ‘De Colonjes’, een biologische 
wijnboerderij, gelegen op de mooie 
lichtglooiende zuidhellingen in het gebied 
Market Garden. Uiteraard kunt u genieten 
van een glas heerlijke biologische wijn. Om 
ca. 16.30 uur aanvang terugreis; verwachte 
thuiskomst ca. 18.30 uur.

Uw arrangement is inclusief:  
2 x koffie / 1 x bevrijdingsgebak / bezoek 
museum o.l.v. gids / koffietafel met soep + 
kroket / battlefieldtour o.l.v. gids / bezoek 
wijnboerderij incl. glas wijn

Prijs per persoon: 
Bij 50 € 43,70 / Bij 45 € 45,25 /
Bij 40 € 47,15 / Bij 35 € 49,55 / 
Bij 30 € 52,80

Vanaf € 43,70 p.p. 1

OPEN HUIS

21 januari 2006

Gerco Don

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

NAAR STELLENDAM!
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WELKOM OP DE WALLEN

FIETSEN DEN HAAG, SCHEVENINGEN EN WOKKEN IN ROTTERDAM

Om ca. 11.00 uur vertrek vanuit uw opstap-
plaats naar Strandpaviljoen ‘Ark van Noach’ 
aan de boulevard van Scheveningen voor 
de lunch. Aanvang fietstocht 13.15 uur. 
De gids, die u gaat begeleiden tijdens de 
fietstocht, haalt u op in het restaurant en 
zal met u mee lopen naar de fietsverhuur 
(ca. 5 minuten verwijderd). De fietsroute 
voert u via de Scheveningse vissershuisjes 
langs verschillende bezienswaardigheden 
in Den Haag (o.a. Catshuis, Paleis Noordein-
de en Binnenhof ). Bij een bezoek aan een 
betoverend 17e eeuws Hof in het Centrum 
van Den Haag wordt u rondgeleid. Op de 
terugweg krijgt u in ‘Museum van Kleef’, 
een oude stoomdistilleerderij, een oran-
jebittertje! De aankomst in Scheveningen 
is ca. 16.30 uur. Na de fietstocht kunt u 
tot 17.30 uur uitwaaien op de boulevard. 

Hierna vertrek per touringcar naar het drij-
vend restaurant ‘De Gouden Wok/Ocean 
Paradise’ aan de voet van de Euromast in 
Rotterdam. Deze sportieve dag wordt  
afgesloten met een heerlijk wokbuffet!  
De verwachte thuiskomst is ca. 22.00 uur. 

Uw arrangement is inclusief: 
lunch met kroket / fiets met handrem / 
fietstocht o.l.v. gids / entree + rondlei-
ding Hof / entree + proeverij museum / 
wokbuffet  

Prijs per persoon: 
Bij 50 € 86,00 / Bij 45 € 87,45 / 
Bij 40 € 89,10 /Bij 35 € 91,25 / 
Bij 30 € 94,00

Vanaf € 86,00 p.p. 

Om ca. 14.00 uur vertrek vanuit uw opstap-
plaats naar Amsterdam, waar u bij aan-
komst direct begint aan de ca. 2 uur duren-
de wandeling o.l.v. gids. De gids neemt 
u mee naar de meest boeiende plekken 
van de oude binnenstad en natuurlijk de 
wereldberoemde Wallen. U krijgt van alles 
te horen over het ontstaan van de stad, 
monumentale gebouwen, beeldhouwwer-
ken, verborgen kerken, het Amsterdamse 
Chinatown en ……de werkplekken van de 
‘dames van plezier’. Laat u verrassen langs 
beruchte bordelen, peeskamers, seksthe-
aters, de gewaagde Bananenbar en het 
erotisch museum. Dit moet u eenmaal ge-
zien hebben. Tijdens de tour pauze in een 
uniek proeflokaal uit de 17e eeuw waar u 
kunt genieten van een heus ‘pikketanissie’ 
of een oud Hollands likeurtje. De wande-
ling eindigt bij het bijzondere restaurant 

Casablanca op de Zeedijk. Hier krijgt u een 
heerlijk 3-gangen diner dat onderbroken 
zal worden door een ca. half uur durende 
show in het knusse, met veel rood pluche 
aangeklede, theatertje ‘Bonbonsdoos’ op 
de eerste etage. Een avond om niet snel 
te vergeten! Om ca. 22.30 uur bent u weer 
terug in uw opstapplaats. 

Uw arrangement is inclusief: 
2 uur wandeling o.l.v. gids / drankje in 
proeflokaal / 3-gangen diner / ca. 0,5 uur 
durend theateroptreden in ‘Bonbonsdoos’ 

Prijs per persoon: 
Bij 50 € 67,95 / Bij 45 € 69,35 / 
Bij 40 € 71,15 /Bij 35 € 73,45 / 
Bij 30 € 76,55

Vanaf € 67,95 p.p. 

TIP Wilt u liever vroeger arriveren in Amsterdam en het programma  
uitbreiden met bijv. een grachtenrondvaart incl. koffie/gebak of  
bezoek Madame Tussaud? Dat kan! Prijs op aanvraag. 

WEGENS SUCCES WEER IN ONS PROGRAMMA!

TIP Zijn er in het gezelschap mensen die ’s middags liever winkelen 
in Den Haag? Wij verzorgen gratis een extra bustransfer  
Scheveningen-Den Haag v.v.!
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NEELTJE JANS

EIFEL

Om ca. 07.45 uur vertrek vanuit uw opstap-
plaats naar restaurant ‘Wilhelminatoren’ 
gelegen op het bekende drielandenpunt 
in Vaals (onderweg koffie in de bus). Bij 
aankomst in het restaurant worden we 
ontvangen met koffie en vlaai en ma-
ken we kennis met de gids die ons deze 
dag gaat begeleiden. Om ca. 11.30 uur 
aanvang (per touringcar) van een uiterst 
boeiende zwerftocht door nationaal 
park de Eifel (één van de meest favoriete 
Duitse vakantiebestemmingen voor veel 
vakantiegangers). Al snel na vertrek vanaf 

het restaurant rijden we over de plateaus 
(300-500 m. hoog) vanwaar u kunt genie-
ten van adembenemende vergezichten. 
Om 12.30 uur aanvang boottocht van het 
plaatsje Rurberg, over de Obersee, naar het 
plaatsje Einruhr. Bij het van boord gaan in 
Einruhr staat u al direct op het terras van 
het restaurant waar u gaat genieten van 
een heerlijke, typische Eifel lunch. Nadat 
iedereen voldaan is en even de benen 
heeft gestrekt vervolgen we de reis via een 
mooie route naar Steinfeld. Onderweg pas-
seren we o.a. kamp ‘Vogelzang’, een voor-
malig opleidingskamp van de gevreesde 
SS (tegenwoordig militair oefengebied) en 
het gebied van de twee riviertjes de ‘Olef’ 
en de ‘Urft’. Uiteindelijk komen we aan bij 
het Salvatorisch klooster ‘Steinfeld’ (anno 
919) waar u zal worden rondgeleid door 
één van de paters. U zult versteld staan van 
dit imposante bouwwerk en de serene rust 
die hier heerst! Na dit bezoek zetten we 
weer koers richting Vaals, waar we via o.a. 
Monschau en een stukje niemandsland, 

om ca. 17.45 uur aankomen in restaurant 
‘Wilhelminatoren’. Om 18.00 uur kunt u, al 
genietend van een heerlijk 3-gangen diner, 
uitrusten van deze indrukwekkende dag. 
De verwachte thuiskomst is ca. 22.15 uur.

Uw arrangement is inclusief: 
1 x koffie in de bus / 1 x koffie met vlaai/ 
rondrit o.l.v. gids door Eifel/ boottocht / 
Eifel lunch / bezoek Steinfeld klooster / 
3-gangen diner 
   
Prijs per persoon: 
Bij 50 € 51,60 / Bij 45 € 53,75 /
Bij 40 € 56,35 / Bij 35 € 57,95 /
Bij 30 € 64,35

Vanaf € 51,60 p.p. 5

BELEEF
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Vanaf € 43,95 p.p. 4

BOOTTOCHT & SE INFELDKLOOSTER

Om ca. 09.15 uur vertrek vanuit uw opstap-
plaats naar Burgh-Haamstede. Hier bevindt 
zich, op het voormalig werkeiland Neeltje 
Jans (onderdeel van de Stormvloedkering 
in de Oosterschelde) ‘Waterland Neeltje 
Jans’. Een kruispunt van natuur, cultuur en 
techniek waar het decor met elke getijden-
beweging wisselt! Bij aankomst ontvangst 
met koffie en appeltaart. Hierna krijgt u 
o.l.v. een gids uitleg, kunt u de film ‘Delta 
Finale’ kijken en gaat u samen met de gids 
mee naar de Stormvloedkering waarbij u 

zelfs in het binnenste van dit imposante 
bouwwerk komt. Om 13.00 uur tijd voor 
een uitgebreide Zeeuwse Streeklunch in 
brasserie Nautilus, waarbij u wordt ver-
wend met allerlei plaatselijke lekkernijen. 
Na de lunch om 14.30 uur tijd voor een 
1 uur durende rondvaart over de Ooster-
schelde met m.s. Christiaan B. 
Met een beetje geluk worden er zeehon-
den en bruinvissen gesignaleerd!  
Om 15.45 uur tijd om naar huis te gaan;  
de verwachte thuiskomst is ca. 16.45 uur.

Uw arrangement is inclusief: 
2 x koffie met appelgebak / 
Bezoek Neeltje Jans o.l.v. gids / 
Zeeuwse Streeklunch met soep + kroket / 
vaartocht 1 uur   

Prijs per persoon: 
Bij 50 € 43,95 /Bij 45 € 45,00 /
Bij 40 € 46,40 /Bij 35 € 48,15 /
Bij 30 € 50,55



ANTWERPEN ONDERGRONDS!

BOERENDAG MET ‘BOERENGOLF’!

Om ca. 09.15 uur vertrek vanuit uw 
opstapplaats naar Landgoed Schaluinen 
in Baarle Nassau waar voor u een heuse 
‘Boerendag’ op het programma staat. Bij 
aankomst koffie met vlaai. Vanaf 11.30 
uur tot 12.30 uur heeft u de keuze uit één 
van de volgende programma’s: kasteel-
spelen, kruisboogschieten of bowlen. 
Na afloop tijd voor een apéritiefje, een 
- hoe kan het anders - ouderwets glaasje 
’boerenjongens’! Om ca. 13.00 uur tijd 
voor de boeren lunch, heerlijk genieten 
van lekkere gerechten. Vanaf 14.00 uur 
begint het middagprogramma. Met de 

huifkar, getrokken door een nostalgische 
tractor, maakt u een 1 uur durende rit 
door het Brabantse Land naar het plaatsje 
Ulicoten. Hier mag u gedurende 2 uur uw 
‘beste beentje’ voor zetten bij het (steeds 
populairder wordende) boerengolf; in de 
weilanden bevinden zich 10 holes tussen 
de koeien en hun producten. Een bijzon-
dere ervaring waarbij de humor voorop 
staat! Om 17.00 uur aanvang terugrit per 
huifkar naar Landgoed Schaluinen waar 
deze gezellige dag wordt afgesloten met 
een boerenbuffet. Aanvang terugreis 20.00 
uur; verwachte thuiskomst ca. 21.45 uur. 

Uw arrangement is inclusief: 
2 x koffie / 1 x vlaai / ochtendprogramma 
(1 uur) / boerenlunch / 2 x 1 uur  
durende huifkarrit / middagprogramma 
boerengolf (2 uur) / boerenbuffet  

Prijs per persoon: 
Bij 50 € 68,25 / Bij 45 € 69,75 / 
Bij 40 € 71,55 / Bij 35 € 73,95 / 
Bij 30 € 77,05

Vanaf € 68,25 p.p. 

Om ca. 07.30 uur vertrek vanuit uw 
opstapplaats naar Antwerpen voor een 
3 uur durend bezoek (o.l.v. gids - 1,5 uur 
ondergronds + 1,5 uur bovengronds) 
aan de ruien (= riolen). Onderweg koffie 
in de bus. De wandeling door de ruien 
begint op 4 verschillende tijden (09.30, 
10.00, 14.00 + 14.30 uur) bij het Ruihuis in 
het centrum van Antwerpen, dichtbij de 
Grote Markt; per keer kunnen maximaal 15 
personen deelnemen (a.u.b. bij aankomst 
uw gezelschap in groepjes van maximaal 
15 personen verdelen).
Al vanaf de middeleeuwen beschikt Ant-
werpen over een uitgekiend systeem van 
ruien, vleten en vesten (gegraven ter

verdediging van de stad). Vervolgens wer-
den de ruien gebruikt voor het voorzien 
van water in de binnenstad; eeuwen later 
werden de ruien gebruikt als riool en wer-
den toen vanuit hygiënisch oogpunt door 
overwelvingen afgesloten van het open-
baren leven. Heel belangrijk om te weten is 
dat de ruienwandeling een ruige tocht is! 
Bereidt u voor op een stevige, modderige 
wandeling. Voor de tocht worden laar-
zen, beschermingsbroek, -jas en zaklamp 
uitgedeeld. Uw eigen schoenen kunt 
u meenemen in een speciaal daarvoor 
bestemd rugzakje. Kledingtip: doe kleding 
aan wat tegen een (vuil) stootje kan! Bij 
hevige regenval kan het voorkomen dat de 
ondergrondse wandeling wordt afgelast 

en dat u een alterna-
tief programma aange-
boden wordt. Houdt 
u hier s.v.p. rekening 
mee!
Wanneer 1 groep met 
de wandeling bezig is 
hebben de andere 

leden van uw gezelschap vrije pauze in 
Antwerpen. Tussen de middag vindt er een 
gezamenlijke lunch plaats! Om 18.00 uur 
aanvang terugreis. Deze bijzondere dag 
wordt afgesloten met een barbecue. De 
verwachte thuiskomst is ca. 22.15 uur. 

Uw arrangement is inclusief: 
1 x koffie in de bus / 
3 uur Antwerpse ruien o.l.v. gids / 
lunchbuffet met soep incl. 1 Palmke / 
3-gangen barbecue 

Prijs per persoon: 
Bij 50 € 65,75 / Bij 45 € 67,45 /
Bij 40 € 69,60 / Bij 35 € 72,35 /
Bij 30 € 76,05

Vanaf € 65,75 p.p.  (niet op woensdagen – maximaal 52 personen)6
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MUSKUSRATTEN

GIETHOORN

Om ca. 07.45 uur vertrek vanuit uw opstap-
plaats naar Giethoorn (onderweg koffie in 
de bus). Bij aankomst koffie met appel-
gebak. Om 11.30 uur aanvang van een 2 
uur durende rondvaart door het mooie 
waterrijke Giethoorn waarbij onderweg 2 
interessante stops gemaakt worden. De 
1e stop is bij Schelpengalerie ‘Gloria Maris’ 
waar u zich, omringd door de mooiste 
schatten van de zee, op de bodem van 
de zee waant. Tevens vindt u hier een 
prachtige en unieke collectie sieraden, 
siervoorwerpen en woondecoraties 
waarin schelpen, bloedkoralen, parelmoer, 

camee’s, cultivé - en osmenia parels zijn 
verwerkt. Een bezoekje waard!  Verder 
varend komen we aan bij de 2e stop: het 
unieke en geheimzinnige museum ‘De 
Oude Aarde’. Schitterende, miljoenen oude 
kristalformaties uit de hele wereld worden 
hier tentoongesteld. Wederom een bezoek 
dubbel en dwars waard. Om 13.30 uur ein-
digt de rondvaart bij het restaurant met de 
toepasselijk naam ‘Hollands Venetië’, waar u 
gaat genieten van een luxe koffietafel. Om 
14.30 uur staat er een 2 uur durende foto-
puzzeltocht op het programma waarbij u 
zelf mag varen in traditionele punters. De 
diverse foto’s geven u de aanwijzingen hoe 
te varen. Leuk en leerzaam! Deze sportieve 
middag wordt afgesloten met een ‘hole 
in one’ golfspel. U hoeft niet te kunnen 
golfen om op deze banen te spelen. Er zijn 
5-holes, van de afslag tot de vlag varieert 
de lengte van de holes tussen de 20 en 40 
meter. Na een korte instructie kan iedereen 
zelfstandig golfen! Veel plezier! Om 17.00 
uur einde van het programma. 

Aanvang terugreis 17.30 uur, verwachte 
thuiskomst ca. 22.00 uur. Diner op terug-
reis. 

Uw arrangement is inclusief: 
2 x koffie / 1 x appelgebak / 2 uur durende 
rondvaart incl. 2 stops / luxe koffietafel /  
2 uur durende fotopuzzeltocht per  
traditionele punter / whisper golf / 
3-gangen diner 

Prijs per persoon: 
Bij 50 € 72,95 / Bij 45 € 74,85 / 
Bij 40 € 77,15 / Bij 35 € 80,20 /
Bij 30 € 84,25

Vanaf € 72,95 p.p. 9

& DE TERME ISE VADER ABRAHAM
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Vanaf € 40,40 p.p. 8

GEZELLIG & SPORTIEF

Om ca. 08.30 uur vertrek vanuit uw op-
stapplaats naar restaurant ’t Wapen van 
Ameide in Ameide. Bij aankomst koffie met 
gebak. Om ca. 10.45 uur aanvang van een 
rondrit (o.l.v. gids) door de polders van de 
Alblasserwaard, het vanggebied van de 
muskusrat. Omdat de muskusrat veel scha-
de veroorzaakt aan dijken, oevers, dam-
men en landbouwgewassen is dit voor de 
overheid reden dit dier te bestrijden.  
Jaarlijks worden er ruim 40.000 muskus-
ratten gevangen door de Dienst  

Muskusrattenbestrijding van de provincie 
Zuid-Holland. Tijdens deze uiterst boei-
ende rondrit krijgt u van alles te horen over 
de bestrijding van dit dier. Bij terugkomst 
in ’t Wapen van Ameide wacht u een 
3-gangen warme lunch. Na het eten kunt 
u genieten van een gezellige muziekmid-
dag. De ‘muziekman’ heeft speciaal voor u 
veel liedjes uit de oude doos tevoorschijn 
getoverd. Uiteraard mag u meezingen 
en dansen. Als klap op de vuurpijl krijgt 
u een optreden van de Termeise Vader 
Abraham. Halverwege de middag wordt er 
in de pauze thee of koffie met een plakje 
cake geserveerd. Om 16.30 uur aanvang 
terugreis, u kunt terugkijken op een zeer 
gevarieerde dag!  Om ca. 18.00 uur bent u 
weer terug in uw opstapplaats. 

Uw arrangement is inclusief: 
2 x koffie / 1 x gebak / rondrit o.l.v.  gids / 
3-gangen warme maaltijd / 
muziekmiddag / 1 x koffie of thee met 
cake      

Prijs per persoon: 
Bij 50 € 40,40 / Bij 45 € 41,90 / 
Bij 40 € 43,75 /Bij 35 € 46,10 / Bij 30 € 49,25

WEGENS SUCCES WEER IN ONS PROGRAMMA!



AMELANDWADDENEXPEDITIE NAAR

Vanaf € 100,95 p.p.  (maximaal 250 personen)11

DEN HAAGRONDRIT

Om ca. 09.00 uur vertrek vanuit uw opstap-
plaats naar Den Haag waar in het centrum 
het mooie gerestaureerde restaurant 
’t Goude Hooft (anno 1423) ligt. Bij aan-
komst koffie met gebak. Om ca. 10.45 uur 
aanvang 1,5 uur durende rondrit o.l.v. er-
varen gids. Deze rasechte ‘Hagenees’ weet 
u van alles over de rijke historie van onze 
Residentiestad te vertellen. 
De rondrit eindigt bij het restaurant op 
de boulevard van Scheveningen waar om 
12.15 uur de koffietafel voor u klaar staat. 
Nadat iedereen voldaan is rijden we per 
touringcar naar Monster waar we vanaf 
14.00 uur op een echte ‘Westlander’ een 

2,5 uur durende rondvaart door de ‘Glazen 
Stad’ gaan maken. Al varend langs kassen, 
dorpjes en mooie natuur vertelt de schip-
per u alles over het leven en werken in de 
glastuinbouw. Halverwege korte stop voor 
koffie of thee met cake bij het gezellige 
restaurant Hans & Grietje in Loosduinen. 
Om ca. 17.15 uur aanvang terugreis; 
verwachte thuiskomst ca. 18.30 uur.  

      

                          
                          
                          
     
Uw arrangement is inclusief: 
2 x koffie / 1 x gebak / 1,5 uur stadsrondrit 
o.l.v. gids / koffietafel / 2,5 uur durende
rondvaart / 1 x koffie of thee met cake
              
Prijs per persoon: 
Bij 50 € 37,75 / Bij 45 € 39,40 /
Bij 40 € 41,45 / Bij 35 € 44,10 / 
Bij 30 € 47,65

Vanaf € 37,75 p.p.  (maximaal 52 personen)10
& VAREN MET ‘WESTLANDER’

TIP Mogelijkheid wokbuffet op terugreis. Prijs vanaf € 18,50 per persoon. 

LET OP! PROGRAMMATIJDEN 
KUNNEN AFWIJKEN I.V.M. GETIJ!!!

Om ca. 06.30 uur vertrek vanuit uw opstap-
plaats naar de haven van Holwerd waar 
de ‘Robbenboot’ van rederij Waddentravel 
ligt (onderweg koffie in de bus). Eenmaal 
op de boot wacht u koffie met Amelander 
Steur (= soort krentenbrood met boter); 
om ca. 10.00 uur aanvang boottocht over 
de Waddenzee. Halverwege de vaartocht 
om ca. 11.00 uur kunt u genieten van een 
brunch (tijdens brunch uitleg fietsroute). 
Om ca. 12.00 uur aankomst in Nes waar 

fietsen voor u klaar staan. Tot 16.00 uur 
kunt u het mooie eiland Ameland (beho-
rend bij provincie Friesland) gaan verken-
nen aan de hand van de uitgedeelde 
fietsroutes. Geniet u van dit prachtige 
Waddeneiland! Uw fietstocht eindigt om 
16.00 uur bij de Waddijk (u laat de fietsen 
achter) waar u o.l.v. gids een 1 uur durende 
wadlooptocht gaat maken. Neemt u een 
rugzakje met droge sokken, - schoenen, 
- broek en iets te drinken en te eten mee. 
Schoeiseltip: hoge gympen of kaplaarzen! 
Om 17.00 uur pikt de ‘Robbenboot’ u op; 
terwijl u aan boord geniet van een heus 
‘we hebben het gepresteerd drankje’ (proost!) 
wordt er koers gezet naar de zandbanken 
waar een bezoek gebracht wordt aan de 
zeehonden. Door de speciale bouw kan dit 
schip bij laag water in de geulen varen om 
u zo dicht mogelijk bij de zeehonden en 
wadvogels te brengen. Houdt u uw film-, 
fotoapparaat of verrekijker paraat! Deze 
uiterst sportieve, dag wordt afgesloten met 
een overheerlijk warm en koud buffet aan 

boord van de ‘Robbenboot’ (incl. 5 drankjes 
per persoon). De geplande aankomst in 
de haven van Holwerd is ca. 19.30 uur. 
Verwachte thuiskomst is ca. 23.00 uur. 
Einde van een lange maar wel uiterst 
boeiende dag!

Uw arrangement is inclusief: 
1 x koffie in de bus / 1 x Amelander Steur / 
brunch / fietshuur / 1 uur wadloop-
tocht olv gids / ‘we hebben  
het gepresteerd drankje’ / 
warm en koud buffet / 
5 drankjes

Prijs per persoon:
Bij 50 €100,95 / 
Bij 45 €103,55 /
Bij 40 €106,85 / 
Bij 35 €111,00 / 
Bij 30 €116,30 
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CENTRO OBERHAUSEN

1e Dag: Om 06.00 uur vertrek vanuit uw 
opstapplaats via Breda, Antwerpen naar 
Kortrijk en / of Arras. Na een korte stop (ca. 
half uur) wordt de reis vervolgd en komt u 
tegen 13.00 uur aan in Parijs, waar de gids 
klaar staat voor een 3 uur durende stadsrit 
langs een aantal bezienswaardigheden. 
Hierna vrije pauze om te winkelen en een 

hapje te eten. Om 19.30 uur rijdt de bus 
terug naar het hotel. ’s Avonds vrije pauze. 
U kunt b.v. op eigen gelegenheid de stad 
in gaan (het hotel is goed bereikbaar met 
de metro)!  
2e Dag: Ontbijt en uitchecken tot 10.00 
uur. U heeft vrije pauze tot 14.00 uur. Uw 
bagage kunt u in de bus achterlaten.                                                             

Eventueel kunt u de 2e dag een keuze 
maken uit de volgende uitstapjes:
Fietsen door Parijs (TIP!) / Rioolwandeling / 
Catacomben van Parijs / Bezoek Poppen-
museum (ca. 480 poppen) / Rondvaart op 
de Seine

PRIJZEN VAN DEZE PROGRAMMA’S 
OP AANVRAAG!

Om 14.00 uur aanvang terugreis; 
Verwachte thuiskomst ca. 22.00 uur 
(Diner in Nederland). 

Uw arrangement is inclusief: 
stadsrit Parijs o.l.v. gids / overnachting in 
2-persoonskamer met douche en toilet / 
ontbijtbuffet / 3-gangen diner                                                                                    

Prijs per persoon: 
Bij 50 € 56,00 /
Bij 45 € 60,55 / 
Bij 40 € 66,25 / 
Bij 35 € 73,60 / 
Bij 30 € 83,35

Vanaf € 56,- p.p. 

& WUNDERLAND KALKAR

8   lente - zomer

Vanaf € 101,85 p.p.  (Bij aankomst op maandag t/m donderdag)*

* BIJ AANKOMST OP OVERIGE DAGEN
 PRIJZEN OP AANVRAAG! 
 
1e Dag: Om ca. 08.00 uur vertrek vanuit 
uw opstapplaats naar ‘Centro’ in Ober-
hausen (onderweg koffie/gebak). U heeft 
tot 16.00 uur vrije pauze in dit grootste 
winkelcentrum van Europa. Om ca. 17.15 
uur aankomst in Kalkar. Hier bevindt zich 

in de voorma-
lige kerncentrale 
Schneller Brüter 
(nooit in gebruik 
genomen): ‘Wun-
derland Kalkar’. 
De Nederlander 
Hennie van der 
Most kocht in 

1995 deze kerncentrale en bouwde dit 
complex om tot een groots hotel-, verga-
der- en vrijetijdscentrum. U verblijft hier op 
basis van all-inclusive (incl. sport- en vrije 
tijdsfaciliteiten). Vanaf 18.00 uur borrelen in 
hotelbar + wijnproeverij; 19.00 uur koud en 
warm buffet in hotelrestaurant; vanaf 21.00 
uur bezoek aan Kernie’s Caféstraat waar u 
kunt zingen, dansen en drinken. Om ca. 
23.00 uur worden er nog diverse snacks 
geserveerd. 
2e Dag: Ontbijt en uitchecken tot 10.00 
uur. Verwachte thuiskomst ca. 12.30 uur.  

Uw arrangement is inclusief: 
2 x koffie / 1 x gebak / alle maaltijden, alle 
dranken, hotelovernachting in 2-persoons-
kamer en ontbijt in Wunderland Kalkar                                                                                             

Prijs per persoon:
Bij 50 €101,85 / 
Bij 45 €104,25 / 
Bij 40 €107,35 / 
Bij 35 €111,25 / 
Bij 30 €116,45

( INCLUS IEF OVERNACHTING)

EVENEMENTENKALENDER
ONDERSTAAND GEVEN WIJ U EEN AANTAL TIPS.  WIJ VERZORGEN HET ARRANGEMENT VAN UW KEUZE.

PARIJS2 DAAGSE

TIP
U kunt ook Oberhausen 
laten vervallen en daardoor 
eerder aankomen in Kalkar 
(vanaf 15.00 uur). 
Prijs op aanvraag!
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2006 elke zaterdag en zondag Utrechtse Bazaar  
2006 elke zaterdag en zondag Zwarte markt in Beverwijk
18 maart t/m 28 mei 2006 Panorama Tulip Land in Voorhout
23 maart t/m 19 mei 2006 Keukenhof in Lisse 
1 april t/m 1 september 2006 elke vrijdag Kaasmarkt Alkmaar
20 t/m 23 april 2006 Jumping Amsterdam
28 + 29 april 2006 Koninginnedag + Vrijmarkt in Amsterdam

25 mei t/m 5 juni 2006  Pasar Malam Den Haag
4 juli 2006  Tour de France in Valkenburg 
23 juli 2006  Finish Tour de France in Parijs
18 augustus 2006  Mosseldag in Yerseke
25 t/m 27 augustus 2006  Uitmarkt in Amsterdam
27 september t/m 1 oktober 2006  Taptoe in Breda
16 + 17 december 2006  Dickens Festijn in Deventer


