
BELANGRIJK:
Vermelde prijzen gelden t/m 30/04/2004 (tenzij anders aangegeven) voor vertrekplaatsen vanuit
postcodegebieden 2500 t/m 2699, 2901 t/m 3258. Op aanvraag doen wij u gaarne prijsopgaaf
bij vertrek buiten deze postcodegebieden.

Uw Keurmerk touringcarbedrijf

Nieuwsbrief herfst/winter

De zomer van 2003?
Die vergeet je nooit meer!

En tóch, tóch willen wij u onze herfst- /winter-
tochten onder de aandacht brengen. Immers,
het leven gaat door! En zegt u nou zelf, ook
herfst en winter kennen hun charmes. Wij 
hebben voor u een aantal leuke tips voor het
organiseren van interessante herfst- en 
wintertrips. Bovendien hebben wij voor u twee
SUPERAANBIEDINGEN naar Londen en Berlijn;
profiteert u van deze scherpe prijzen!  U kunt
het allemaal lezen in deze Nieuwsbrief. 

Hebben wij u enthousiast gemaakt, maar heeft
u nog vragen en/of suggesties om de trip naar
uw wens aan te passen, belt u ons gerust.
Onze medewerkers zijn graag bereid om u
van dienst te kunnen zijn. 
Voor nóg meer dagtrips: bekijkt u onze 
reisgids 2003 op Internet!
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STEDENTRIPS

PER TOURINGCAR

Om ca. 14.00 uur vertrek 
vanuit uw opstapplaats naar
Rotterdam. Vandaag gaat u
een ‘daggie’ onvervalst
Rotterdam beleven! Het 

programma begint om 15.00 uur met een 11⁄2 uur
durende tramrit (in een oud tramstel van de R.E.T.)
o.l.v. een gids door Rotterdam ‘Stad’. Terwijl ú naar
buiten kijkt naar al de interessante bouwwerken
waar de gids u over vertelt, zullen uw medeweg-
gebruikers geïnteresseerd naar u kijken! Immers, de
oude trams van de R.E.T. zijn momenteel geheel uit
het straatbeeld verdwenen. Een stukje nostalgie voor
héél véél mensen! Deze leuke, gezellige rit eindigt in
de tramremise waar onze chauffeur u opwacht om u
per touringcar naar de aanlegsteiger aan de
Parkhaven (t/o de Euromast) te brengen. U wordt
ontvangen door kapitein Tang van de China Boat
met zijn bemanning. Zij wijzen u naar de speciaal
voor u gereserveerde tafel, waar een Chinese jonk

met kroepoek en speciale dipsaus op u ligt te 
wachten. Om 17.30 uur wordt het sein ‘trossen los’
gegeven. Terwijl u geniet van een 2 uur durende
culinaire reis door het ‘verre Oosten’ maakt de
China Boat een tocht over de Rotterdamse Maas en
door de Rotterdamse
havens! Een goede 
combinatie lijkt ons! U
kunt terugkijken op een
echt ‘daggie’ Rotterdam.
Om ca. 20.30 uur bent 
u weer terug in uw 
opstapplaats.

Om ca. 09.30 uur vertrek vanuit uw opstapplaats
naar Amsterdam. Onderweg koffie/gebak. Bij 
aankomst in Amsterdam scheept u in voor een 
2 uur durende, bijzondere grachtenrondvaart. Al
varend en genietend van een heerlijke kom snert
met roggebrood en spek vertelt de gids u alles over
onze levendige hoofdstad. 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 van deze bijzondere rondvaart begeleidt de
gids u tijdens een 2 uur durende wandeling 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
een cafeetje midden in
de Jordaan waar de
gids tevens afscheid

Trammen & rijsttafelvaren
in Rotterdam !

Snertvaart in de 
Amsterdamse grachten!

Uw arrangement is inclusief:
tramrit 11⁄2 uur o.l.v. gids / vaartocht 2 uur /
onbeperkt rijsttafel eten tijdens vaartocht
Prijs per persoon:
Bij 50 € 57,25 / Bij 45 € 60,85
Bij 40 € 65,40 / Bij 35 € 71,25

Vanaf € 57,25 p.p. (Niet op maandag en dinsdag)

Vanaf € 49,50 p.p. 
22
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STEDENTRIPS

PER TOURINGCAR
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Van 01/10-2003 t/m 2/11-2003 Disney’s Halloween Festival! 
(Speciale Halloween Avonden op 25 + 31/10-2003 / park geopend van 21.00 tot 00.30 uur) 
Van 08/11-2003 t/m 04/01-2004 Disney’s Kerstseizoen! 
Van 04/01-2004 t/m 01/04-2004 Kinderen gratis! (vraagt u naar de voorwaarden)
Van 07/02-2004 t/m 07/03-2004 Disney’s Lion King Carnaval +

Kinderen gratis! (vraagt u naar de voorwaarden)

33

Disney’s agenda!

�" """

van u zal nemen. Hierna heeft u vrije pauze tot
17.30 uur. Houdt u van winkelen? Mogelijkheden

genoeg: De gezellig drukke Kalverstraat, de 
chique P.C. Hooftstraat, of het intieme winkel-
centrum “Magna Plaza” (achter het Koninklijk
Paleis op de Dam) zijn ware winkelparadijzen. 
U kunt zich uitleven! Deze gezellige winterdag-
tocht wordt afgesloten met een diner. Om ca.
22.00 uur bent u weer terug in uw opstapplaats.

Uw arrangement is inclusief:
2 x koffie / 1 x gebak / rondvaart +
stadswandeling o.l.v. gids / snertlunch /
3-gangen diner  
Prijs per persoon: Bij 50 € 49,50 / Bij 45 € 52,40

Bij 40 € 56,10 / Bij 35 € 60,85

Uw arrangement is inclusief: stadstour Parijs (2 uur) / 1 x overnachting op basis van logies / ontbijt  in
tweepersoonskamer / entree Disneyland Resort Parijs

LET OP: De met # gemarkeerde prijzen gelden voor de volgende data (Magische Weken):
17 t/m 23 november + 8 t/m 14 december 2003   /  12 t/m 25 januari + 2 t/m 8 februari + 8 t/m 14 maart 2004
# Prijs per persoon: Bij 50 € 82,75 / Bij 45 € 86,35 / Bij 40 € 90,80 / Bij 35 € 96,60 #
Prijs per persoon (overige data): Bij 50 € 89,40 / Bij 45 € 93,00 / Bij 40 € 97,45 / Bij 35 € 103,25

1e dag:
Om ca. 07.00 uur vertrek vanuit uw opstapplaats
naar Parijs. Korte stop onderweg. Bij aankomst
in Parijs beginnen we het programma met een 
2 uur durende stadstour langs een aantal van de
meest bekende bezienswaardigheden. Om ca.
15.30 uur inchecken in het hotel. Hierna bent u
vrij om te doen waar u zelf zin in heeft. Geniet u
van het sfeertje in Parijs: winkelen in Galerie
Lafayette, slenteren langs de Seine of door de
wijk Mont Martre, een café au lait of een 
vin rouge drinken in één van de talloze ‘petit 
restaurants’, het hoort allemaal bij Parijs. 

2e dag:
Om ca. 09.30 uur na het
ontbijt vertrek per touring-
car naar Disneyland Resort
Parijs. Een betoverende
wereld voor jong en oud,
waar u de hele dag kunt
genieten van de vele attrac-
ties! Terugvertrektijd vanaf
Disneyland in overleg 
(tussen 18.00 – 20.00 uur).
Na nog een korte stop onderweg bent u ca. 7 uur  
later weer in uw opstapplaats. 

1 dag Parijs +
1 dag Disneyland!

33

Vanaf € 82,75 p.p.#
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Om ca. 05.30 uur vertrek met
onze touringcar vanuit uw 
opstapplaats naar Hoek van
Holland waar we met bus en al
aan boord gaan op de super-
snelle HSS ‘Discovery’ van de

Stena Line (afvaarttijd ca. 07.20 uur). Aan boord
heeft u alle tijd om iets te eten of gezellig te shop-
pen. Bij aankomst in Harwich brengt onze chauffeur
u naar Cambridge, de bekende universiteitsstad, 
verwachte aankomsttijd ca. 12.00 uur plaatselijke
tijd. Het programma begint met een 2 uur durende
stadswandeling o.l.v. een gids.
U krijgt van alles te horen en te zien van deze 
interessante stad, welke als één van de mooiste 
steden van Engeland beschouwd wordt. De route zal
zeker leiden langs het bekendste gebouw in
Cambridge: de in 1440 gestichte King’s College
Chapel. Na afloop van deze wandeling heeft u vrije
pauze tot 16.00 uur. Wij raden u aan om een bezoek
te brengen aan de ‘general market’ in hartje
Cambridge welke op alle maan- t/m zaterdagen
plaatsvindt van 09.30 uur tot 16.30 uur en waar u

de meest uiteenlopende artikelen aantreft. U zult
versteld staan wat Cambridge allemaal te bieden
heeft! Om 16.45 uur vertrek per touringcar vanuit
Cambridge. De
retourafvaart
vanaf Harwich
vindt plaats om
19.20 uur – 
aankomsttijd Hoek
van Holland 
24.00 uur - 
waarna onze
chauffeur u weer
terugbrengt naar
uw opstapplaats.

Om ca. 07.00 uur vertrek vanuit uw opstapplaats naar
Düsseldorf. Korte koffiestop (voor eigen rekening) 
onderweg. Bij aankomst in Düsseldorf (verwachte
aankomsttijd ca. 11.30 uur) zal onze chauffeur u in het 
centrum afzetten. U kunt de verdere dag naar eigen keuze
indelen. De winkelfreaks onder uw gezelschap kunnen hun
hart ophalen op de wereldberoemde Königsallee (de Kö).
Zoekt u meer de gezelligheid van de oude stad dan raden
wij u aan het gedeelte aan de Rijn te bezoeken waar u 
een verscheidenheid aan oude gebouwen en gezellige
barretjes aantreft. ‘s Avonds om 20.00 uur vertrekt onze
bus weer vanuit het centrum om u naar het hotel te 
brengen. U overnacht in het Courtyard Marriott hotel
(of gelijkwaardig) waar u verblijft op basis van logies /
ontbijt. 
De volgende dag na het ontbijt om ca. 09.30 uur vertrek
naar Keulen (verwachte aankomsttijd hier ca. 10.30 uur). 
U kunt de verdere dag naar eigen keuze indelen.
Terugvertrek vanuit Keulen om 17.00 uur. Korte dinerstop
(voor eigen rekening) onderweg. Om ca. 22.00 uur
bent u weer terug in uw opstapplaats.

Cambridge (via HSS “discovery”)!

Uw arrangement is inclusief:
overtocht Hoek van Holland-Harwich v.v. 
met HSS Stena Line / stadswandeling 2 uur
o.l.v. gids  
Prijs per persoon: 
Bij 50 € 48,45 / Bij 45 € 50,55
Bij 40 € 53,25 / Bij 35 € 56,70

Uw arrangement is inclusief: 
1 x overnachting op basis van logies /
ontbijt  in tweepersoonskamer
Prijs per persoon: 
Bij 50 € 72,40 / Bij 45 € 75,55
Bij 40 € 79,50 / Bij 35 € 84,55

Vanaf € 48,45 p.p.  (vaart niet van 7/1 t/m 11/03-2004)
44

Bij deze 2-daagse reis kunt u zélf de bestemming 
van de 2e dag bepalen.
U heeft de keuze uit: Keulen, Aken of Maastricht!

1 dag Düsseldorf +
1 dag Keulen!

Düsseldorf
20/11 t/m 22/12-2003
Keulen
24/11 t/m 21/12-2003
Aken
24/11 t/m 21/12-2003

55

Data kerstmarkten in Duitsland:

Vanaf
€ 72,40 p.p. 
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1e dag:
Om ca. 06.00 uur vertrek vanuit uw opstapplaats
naar Calais. De overtocht naar Dover vindt plaats om
11.15 uur (20 minuten van te voren aanwezig zijn)
op één van de schepen van SeaFrance. Aankomsttijd
in Dover is 11.25 uur plaatselijke tijd. Hierna rijden
we door naar Londen, waar u na aankomst (ca.
14.00 uur) bij het Hyde Park de bus verlaat voor een
vrije pauze. U heeft vier uur de tijd om Londen te ver-
kennen: winkelen in Oxford Street of het gigantische
warenhuis Harrdod’s; slenteren door Covent Garden
of Hyde Park óf de nieuwe attractie ‘London Eye’
(een gigantische reuzenrad van waaruit u een 
schitterend uitzicht over Londen heeft).
Om 18.00 uur verwacht onze chauffeur u weer terug

bij de bus om u
naar het hotel te
brengen. 
U overnacht in
één van de
hotels van de
‘Holiday Inn Express’-keten (of gelijkwaardig). 
De avond kunt u zelf indelen.      
2e dag:
Na het ontbijt om ca. 09.00 uur brengt onze
chauffeur u naar het Hyde park voor een vrije pauze
tot 13.00 uur. We rijden weer terug naar Dover voor
de overtocht om 16.15 uur plaatselijke tijd.
BELANGRIJK: Op de terugreis moeten we 30 minuten
van te voren aanwezig zijn! Aankomst Calais is
18.25 uur plaatselijke tijd.
Om ca. 23.00 uur bent u weer terug in uw
opstapplaats. Wilt u de 2e dag eerder thuiskomen?
Geen probleem...dit is uiteraard mogelijk.

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 hotel Hoppegarten,
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. een
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.

2 dagen Londen

Uw arrangement is inclusief:
overtocht Calais-Dover v.v. / 1 x overnachting op basis van
logies/ontbijt  in tweepersoonskamer  
Prijs per persoon: 
Bij 50 € 82,50 / Bij 45 € 86,25
Bij 40 € 90,85 / Bij 35 € 96,85

Uw arrangement is inclusief: 
2 x overnachting op basis van logies/ontbijt
in tweepersoonskamer / rondrit (2 uur) o.l.v.
gids / 3-gangen diner
Prijs per persoon: 
Bij 50 € 108,20 / Bij 45 € 113,95
Bij 40 € 121,10 / Bij 35 € 130,35

3 dagen Berlijn Vanaf € 108,20 p.p. 

Twee Superaanbiedingen!

1e

2e

Vanaf
€ 82,50 p.p. 

Deze reis is ook mogelijk
als 3-daagse reis.
Prijs op aanvraag!



Sterrenshow met Freddie Breck & anderen!

‘Wintersafari’ in de Beekse Bergen

‘Wienermiddag’

Om ca. 11.00 uur vertrek vanuit uw
opstapplaats naar een restaurant in
Ulvenhout, waar het programma
begint met het “WIENER menu” (een
heerlijke warme maaltijd)! 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, waarbij de afwisselende, mooie 
kostuums een lust voor het oog zijn! Deze sfeer-

volle, ontspannen middag, die goed past bij de
tijd van het jaar, wordt afgesloten met een kopje
koffie en een worstebroodje. Om ca. 18.00 uur
bent u weer terug in uw opstapplaats.

Vanaf € 28,95 p.p. (2003) /  € 30,45 p.p. (2004)

SENIORENTRIPS

66

Om ca. 09.00 uur vertrek vanuit uw opstapplaats
naar Safaripark de ‘Beekse Bergen’ in
Hilvarenbeek waar u een heuse WINTERSAFARI
gaat maken. Bij aankomst in het park wordt u
ontvangen met een kom warme chocolademelk
met slagroom en een heerlijke apfelstrudel. Nadat
iedereen voldaan is wordt u vanaf 11.30 uur
gedurende 11⁄2 uur rondgeleid in de Safaribus van
het safaripark De Beekse Bergen. De gids vertelt u
alles over het leven van de dieren (circa 100 
verschillende diersoorten) in deze tijd van het jaar.
Na afloop van deze interessante rondrit wordt u
terugverwacht in het safari-restaurant voor een

kom erwtensoep met
roggebrood en spek.
Om ca. 14.00 uur aan-
vang terugreis zodat u om ca. 16.00 uur weer
terug bent in uw opstapplaats.

Vanaf € 27,25 p.p.  (van 3 november 2003 t/m 31 maart 2004)

Om ca. 09.45 uur vertrek vanuit
uw opstapplaats naar het 
plaatsje Mol-Postel in België. Bij
aankomst gaat u om 12.00 uur
allereerst genieten van een heerlijk
3-gangen diner. Om 14.30 uur
begint een unieke show met optre-

dens van de bekende Duitse zanger Freddy Breck
en andere artiesten. Deze gezellige middag wordt
om ca. 18.00 uur afgesloten met een Belgische
koffietafel. Om ca. 21.45 uur bent u weer terug in
uw opstapplaats.

Uw arrangement is inclusief:
3-gangen diner / sterrenshow /
Belgische koffietafel  
Prijs per persoon: 
Bij 50 € 43,90 / Bij 45 € 45,35
Bij 40 € 47,10 / Bij 35 € 49,40

Vanaf € 43,90 p.p.  (Data 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18 + 19 februari 2004)

88

"
"
"

"

In de maanden oktober en december 2003 zijn
nog enkele plaatsen beschikbaar voor andere
showmiddagen Informeert u naar de
programma’s en data!

66

Houdt u niet van Wiener muziek? Informeert u dan naar de “Oud Hollandse” liedjesmiddag, waarbij
de dansvloer geheel voor u ter beschikking staat!

Uw arrangement is inclusief:
Wiener menu / optreden Wiener Kommedie /
koffie met worstebroodje  
Prijs per persoon in 2003: 
Bij 50 € 28,95 / Bij 45 € 29,85
Bij 40 € 30,90 / Bij 35 € 32,35
Prijs per persoon in 2004: 
Bij 50 € 30,45 / Bij 45 € 31,45
Bij 40 € 32,50 / Bij 35 € 34,05

Uw arrangement is inclusief:
entree Safaripark Beekse Bergen / 
kom warme chocolademelk + apfelstrudel /
rondrit safaripark 11⁄2 uur o.l.v. gids / 
kom erwtensoep met roggebrood en spek  
Prijs per persoon: 
Bij 50 € 27,25 / Bij 45 € 28,35
Bij 40 € 29,75 / Bij 35 € 31,50

77



� � �

��
�

�

�
�

�
��

� �

�
�

�

�
�

�
��

�
�

� �

�
�

�

��

�
�

�

�

�
�

�

��

�

�

�

�

�
��

�

�
�

�

�
�

�

�

�

�
�

� �

�
�

�

�

�

�

�
�

�

��

�
�

�

�
��

�

�
�

�

�
��

�

�
�

��

�
�

�

�

�
�

�

�

�

�

� �

�

�

�

�
� �

�

�
�

�
�

�

�

�

�
�

��

�
�

�

� �

�
�

�

�

�
�

�

� �

�

�

�

�

�
� �

�

�
�

�

�
�

�

�

�

77

Kersttrips !

Om ca. 10.00 uur (do+vr) / 08.30 uur (za.) vertrek vanuit
uw opstapplaats naar Vaassen. Onderweg koffie/gebak.
De kerstmarkt van kasteel Cannenburch is inmiddels een
begrip geworden. Het voorterrein van het kasteel biedt
plaats aan veel kraampjes met kerstartikelen, oude
ambachten, hapjes en drankjes. Diverse koren en orkesten
zorgen voor een gezellige kerstsfeer. In café restaurant
“Het Koetshuis” op het voorterrein, kunt u zich, onder het
genot van een hapje of drankje heerlijk opwarmen. Het
kasteel is geheel in (middeleeuwse) kerstsfeer gehuld!
Geniet u van dit bijzondere bezoek!
Om 17.00 uur aanvang terugreis (onderweg diner). 
Om ca. 21.00 uur bent u weer terug in uw opstapplaats.

Uw arrangement is inclusief: 
2 x koffie / 1 x gebak  /
entree Cannenburch / 3-gangen diner
Prijs per persoon: 
Bij 50 € 36,25 / Bij 45 € 37,63
Bij 40 € 39,35 / Bij 35 € 41,45

Van 11 t/m 13 december 2003 Vanaf € 36,25 p.p. 

1010

Om ca. 08.30 uur vertrek vanuit uw opstap-
plaats naar één van de gezelligste plaatsjes in
Nederland: Valkenburg!  Onderweg
koffie/gebak. In Valkenburg vormt de
Fluweelengrot jaarlijks het decor voor een groot-
se en unieke kerstmarkt. Dit jaar staat de sfeer
geheel in het teken van de kabouters van Rien

Poortvliet (decoraties, lichteffecten, figuranten,
verhalen enz.). Twinkelende lampjes, weerkaat-
send tegen de zachtgele mergelwand, doorbre-
ken de rustieke duisternis van de grot. In het
hart van de grot kunt u een hapje en drankje
kopen. Een aanrader! Diner op terugreis. 
Om ca. 22.00 uur bent u weer terug in uw 
opstapplaats.

Uw arrangement is inclusief: 
2 x koffie / 1 x gebak /
entree grot / 3-gangen diner

Prijs per persoon: 
Bij 50 € 32,50 / Bij 45 € 34,15
Bij 40 € 36,25 / Bij 35 € 39,00

Van 21/11 t/m 21/12 - 2003 Vanaf € 32,50 p.p. 

99Kerstmarkt Fluweelengrot

Cannenburgh in kerstsfeer!
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Kaarsjesavond Gouda
16/12 2003 Busprijs € 450,–

Winter Efteling

Om ca. 09.30 uur vertrek vanuit uw opstapplaats naar Kaatsheuvel voor
een bezoek aan de Winter Efteling. Midden winter, als Koning Winter
regeert, gaan in de Efteling de poorten open. Gastheer Pardoes, extra
dik aangekleed, heeft zo’n ouderwetse winter naar de Efteling gehaald.
Het overgrote deel van het park is geheel in winterse stijl aangekleed en
schitterend verlicht; bijna alle bekende attracties zijn geopend (Ruigrijk,
Piraña en Bobbaan niet). Overal klinkt gezellige muziek; soms onder-
broken door het geluid van de rondtuffende stoomtram. Er is een over-
dekte ijsbaan (met schaatsverhuur) en een gezellige après-ski-herberg.
Op de gekste plekken in het park duiken leuke acts, artiesten en orkest-
jes op. Ook aan de inwendige mens is gedacht. Overal staan kraampjes
waar u eten en drinken kunt kopen. Chocolademelk, glühwein
en andere winterse lekkernijen staan te dampen. In de restau-
rants is er de keuze uit verschillende ouderwetse wintergerechten
zoals erwtensoep, bruine-bonensoep, boerenkool, zuurkool,
hazenpeper en hutspot. Bij het Koning Winter Buffet kunt u 
onbeperkt smullen van al deze winterse specialiteiten. 
Ons advies? Gewoon gaan, dan kunt u zelf oordelen! 

Om ca. 21.30 (19.30*) uur bent u weer terug in uw opstapplaats.

Openingsdagen:

6/12, 7/12, 12/12 , 13/12, 14/12, 19/12-2003 t/m 04/01-2004 (m.u.v. 1/1-2004)
9/1, 10/1, 11/1, 16/1, 17/1 en 18/1-2004 geopend van 11.00 tot 20.00 uur

12/12, 19/12, 31/12-2003 , 9/1 en 16/1-2004 geopend van 11.00 tot 18.00 uur*
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Om ca. 14.00 uur vertrek vanuit uw opstapplaats. Gouda by
“candle-light” is een bezoek waard! Als om ca. 19.30 uur de
kaarsjes op de Markt voor de 48e keer ontstoken zijn heeft u de
mogelijkheid om tot 22.00 uur door Gouda te wandelen; musea te
bezoeken (tot 22.00 uur geopend) of ergens iets te drinken in één
van de gezellige restaurantjes. Om ca. 23.30 uur bent u weer terug
in uw opstapplaats. Wilt u eerder thuiskomen? Geen pro-
bleem……..dit is uiteraard mogelijk!

1111

Uw arrangement is inclusief: 
entree Winter Efteling
Prijs per persoon: 
Bij 50 € 31,15 / Bij 45 € 32,40
Bij 40 € 33,95 / Bij 35 € 35,90

Vanaf € 31,15 p.p. 

Tot ziens!


