
Vermelde prijzen gelden t/m 30/04/2005 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.

Indien u in deze nieuwsbrief geen tocht van uw keuze kunt vinden, neemt u dan contact
met ons op, wij zijn u graag behulpzaam met het organiseren van een reis op maat!

Touringcarverhuur

Personeelsvervoer

Trouwvervoer (ook oldtimer)

Schoolreizen &

kampvervoer

met & zonder arrangementen

Wij kunnen ook voor u verzorgen:
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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
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Om ca. 10.30 uur vertrek vanuit uw
opstapplaats naar Amsterdam. Bij
aankomst maakt u, onder het genot
van een heerlijke kom snert met
roggebrood en spek, een grachten-
rondvaart van 11⁄2 uur. De rondvaart
eindigt bij de aanlegsteiger bij het
expo’atelier van Ans Markus. 

Achttien jaar geleden ver-
kocht Ans haar werk voor
vijfentwintig gulden op
braderieën. Nu heeft ze
een riant eigen expo’ate-
lier op het Prinseneiland
en is zij één van de best
verkopende schilders van

Nederland. Tijdens dit ca. 1 uur durende bezoek (u krijgt een
drankje en een hapje) geeft Ans een rondleiding langs haar
schilderijen en vertelt u hoe zij tot schilderen gekomen is. Een
unieke kans om kennis te maken met deze sympathieke
vrouw! Na dit bezoek staat onze chauffeur u op te wachten om
u naar de chique P.C. Hooftstraat te brengen, waar u veel win-

kels met bekende namen (o.a. Edgar Vos, Gucci en Cartier) zult
aantreffen. U wordt in de gelegenheid gesteld om van ca.
15.00 uur tot 17.00 uur te gaan winkelen in één van de meest
besproken straten van Nederland. Een ervaring op zich, die u
eenmaal meegemaakt moet hebben. Deze bijzondere dag
wordt afgeslo-
ten met een
heerlijk 3-gan-
gen diner in
een gezellig
restaurant op
de terugreis.
De verwachte
thuiskomst is
ca. 21.30 uur.

RRoommeeiinneenn  &&  BBrruuggggee!! Vanaf € 34,10 p.p. 

AAmmsstteerrddaammssee  ssnneerrttvvaaaarrtt++bbeezzooeekk  AAnnss  MMaarrkkuuss!!
Vanaf € 47,00 p.p. 

Uw arrangement is inclusief:
grachtenrondvaart 11⁄2 uur / lunch / bezoek Ans Markus
incl. drankje en hapje / 3-gangen diner

Prijs per persoon: Bij 50 € 47,00 / Bij 45 € 49,70

Bij 40 € 52,95 / Bij 35 € 57,90
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Van 10 t/m 14/11 is Holiday on
Ice in Ahoy met de show
‘Hollywood’. In samenwerking
met Holiday on Ice kunnen
wij u een speciale aanbie-
ding doen voor de show op 
10 november 2004*. Om ca.
18.00 uur vertrek vanuit uw opst-
applaats (maximaal 3 opstap-
plaatsen). De ijsvloer is omge-
bouwd tot een ware filmset,
waarop de schaatsers op geheel

eigen wijze de rol van een bekende filmheld ver-
tolken. ‘Hollywood’ is een snelle, spectaculaire show
met meeslepende muziek en kunstrijden op het hoogste
niveau. De show duurt tot 22.00 uur. Om ca. 23.15 uur bent u
weer in uw opstapplaats. 

Om ca. 08.00 uur vertrek van-
uit uw opstapplaats naar het
Belgische plaatsje Dudzele
(net boven Brugge). Bij aan-
komst wordt u ‘onthaald’ met
koffie en honingkoek. Om ca.
10.30 uur aanvang van een
heus Gallo-Romeins drinkfes-
tijn in de wijnkelder. U krijgt
van alles te horen en te zien
over hoe men van honing wijn

maakt. Op de achtergrond klinkt gezellige muziek tijdens het
proeven van deze ‘goden’ drank. Om 12.00 uur is het tijd om
u te gaan kleden in Romeinse toga’s, de kledingstukken die
nodig zijn om deel te nemen aan het Romeinse eetfestijn,
waarbij volop eten, wijn & water. Geniet u van een heerlijke
Romeinse stoofpot met dame blanche en koffie als dessert. 
Na deze rijke maaltijd wordt het tijd om er op uit te gaan.
Onder leiding van een gids maakt u een ca. 3 uur durende
rondrit. Het hoofddoel is een bezoek aan Brugge, het ‘Venetië’
van het noorden. De gids vertelt u honderduit. 
Eenmaal terug in de Gallo-Romeinse wijnkelder wordt deze

HHoolliiddaayy  oonn  IIccii  iinn  AAhhooyy,,  RRootttteerrddaamm Vanaf € 21,40* p.p. 
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Diverse Diverse
Diversetrips!

trips!

Uw arrangement is inclusief:
entreebewijs - zitplaats 5e rang

Prijs per persoon: Bij 50 € 21,40 / Bij 45 € 22,45

Bij 40 € 23,75 / Bij 35 € 25,45

Diverse
trips!

Diverse trips!
Diverse
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Om ca. 08.00 uur vertrek vanuit uw opstapplaats naar
Antwerpen. Onderweg koffie met gebak. Bij aankomst om
10.30 uur aanvang ‘historische’ stadswandeling o.l.v. een
stadsgids. Deze interessante wandeling voert u o.a. door de
Vlaeykensgang, een wirwar van steegjes en gangetjes die
kenmerkend zijn voor het eeuwenoude Antwerpen. De drukte

van de moderne GROTE stad Antwerpen lijkt mijlenver weg in
dit verborgen dorpje. Ook het Steen, het Vleeshuis en het
Stadhuis liggen op de route. De wandeling eindigt bij het

gezellige Stadscafé waar u gaat genieten van een heerlijke
koffietafel. Na de koffietafel heeft u tot ca. 15.00 uur vrije
pauze.
Om 15.00 uur vertrek per touringcar naar brouwerij De
Koninck. U krijgt deskundige uitleg over het brouwproces van
dit typische Belgische bier. Wellicht mag u zelf een ‘Bolleke’
tappen….wie durft?
Na dit bezoek vervoer per touringcar naar het dineradres, een
huisbrouwerij in een oud pakhuis. In deze huisbrouwerij, waar
men drie bieren van begin tot eind geheel in eigen huis
brouwt, gaat u genieten van een bijzonder diner.Wij geven u
al vast een voorproefje:
Aperitief van het huis / blond BIERsoep / zalmfilet met fijne
groenten / varkenshaasje gemarineerd in bruin BIER met kro-
ketjes /apfelstrudel. Uiteraard kunnen, indien u dat wilt, tij-
dens de maaltijd bijbehorende BIEREN worden geserveerd
(deze zijn niet
bij de prijs inbe-
grepen)!
Om 20.00 uur
terugvertrek.
De verwachte
thuiskomst is
ca. 21.45 uur.

oergezellige dag afgesloten met een buffet, bestaande uit
Gallische vleespotten met brood! 
Om 19.00 uur rijden we via de Zeeuwse eilanden terug naar
uw opstapplaats. De verwachte thuiskomst is ca. 21.00 uur.
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Uw arrangement is inclusief:
koffie met honingkoek / drinkfestijn / verkleden met
Romeinse toga’s / Romeinse stoofpot met onbeperkt wijn
en water / dame blanche / koffie / rondrit o.l.v. gids naar
Brugge / Gallische vleespotten met brood (exclusief drank) 

Prijs per persoon: Bij 50 € 34,10 / Bij 45 € 36,00

Bij 40 € 38,25 / Bij 35 € 41,15

Uw arrangement is inclusief:
2 x koffie / 1 x gebak / stadswandeling o.l.v. gids / 
koffietafel / bezoek De Koninck / Bierdiner (exclusief
drank tijdens diner)

Prijs per persoon: Bij 50 € 64,85 / Bij 45 € 66,60

Bij 40 € 68,85 / Bij 35 € 71,70

OOuudd  AAnnttwweerrppeenn  &&  hheeeerrlliijjkkee  DDee  KKoonniinncckk
Vanaf € 64,85 p.p. 



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 begelei-
ding van een heuse ‘golf-
prof’ 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 wed-
strijd(je) op de 6-holes oefenbaan en natuurlijk krijgt de beste
speler een prijsje! Het bezoek aan de golfclub wordt afgeslo-
ten met een lunch.
Het middagprogramma speelt zich af in Oijen waar zich, op
een sfeervolle locatie, ‘speciaal’ bierbrouwerij Oijen bevindt.
Hier worden, in een voormalige koeienstal, op nog traditione-
le ambachtelijke wijze verschillende bieren gebrouwen. 
In een haast huiselijke sfeer vertelt de brouwer u graag over
zijn brouwerij en zijn bieren. Tussen de drinkbakken in het
proeflokaal aan de dijk is het goed toeven; geniet u van een
heerlijk biertje bij de open haard (in de zomer kunt u terecht
op het terras). 
Deze afwisselende dag wordt afgesloten met 3-gangen diner
op de terugreis. De verwachte thuiskomst is ca. 21.00 uur. 

GGoollff  cclliinniicc  &&  BBiieerrbbrroouuwweerriijj Vanaf € 88,45 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

Prijs per persoon: Bij 50 € 88,45 / Bij 45 € 85,40

Bij 40 € 89,30 / Bij 35 € 94,25

Om ca. 08.00 uur vertrek vanuit uw opstapplaats richting het
Zuiden des Lands! Onderweg koffie met vlaai. Aangekomen in
Valkenburg (ca. 12.00 uur) wordt u direct naar de grot
gebracht waar het ‘grotten spektakel’ zal plaatsvinden. U
wordt geïnstrueerd over het uit te voeren programma in dit
doolhofachtig parcours. Houdt u er rekening mee dat in de
grotten zowel in de winter als in de zomer een constante tem-
peratuur van 12 graden celcius heerst. Allereerst gaat u gedu-

rende 11⁄2 uur samen met uw team in de labyrintachtige mer-
gelgangen op zoek naar speciale opdrachten: een bootover-
steek, puzzels en oriëntatieopdrachten. Dan volgt gedurende
een half uur het sensationele quadrijden in de mergelgrotten
van Valkenburg. Een absolute wereldprimeur! U begint met
een oefenrondje. De gangen zijn breed en hoog en het par-
cours van 3 kilometer is goed geschikt om uw rijvaardigheid
op de quads te testen. Wilt u liever met twee personen in één
quad? Dit is mogelijk! 
Na deze sportieve inspanning (ca. 14.30 uur) kunt u genieten
van een heerlijke grottenlunch. In de middag heeft u vrije pauze
tot ca. 18.00 uur in het gezellige toeristenplaatsje Valkenburg.
Het programma in Valkenburg wordt afgesloten met een 3-gan-
gen diner. De verwachte thuiskomst is ca. 22.30 uur. 
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Uw arrangement is inclusief:
2 x koffie / 1 x speciaal-vlaai / grottentocht + quadrijden
íncl. instructie / grottenlunch (in buffetvorm) / 
3-gangen diner

Prijs per persoon: Bij 50 € 83,60 / Bij 45 € 84,95

Bij 40 € 86,70 / Bij 35 € 88,90

Tip: Deze tocht is ook mogelijk als 2-daagse reis. Informeert u naar de mogelijkheden!

WWEERREELLDDPPRRIIMMEEUURR!!WWEERREELLDDPPRRIIMMEEUURR!! QQuuaaddrriijjddeenn  &&  wwaannddeelleenn
iinn  VVaallkkeennbbuurrggssee  ggrroott!! Vanaf € 83,60 p.p.

Diverse Diverse
Diversetrips!

trips!Diverse
trips!

Diverse trips!
Diverse

44
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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 aanvang
van 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 speel-
se manier prachtige operette muziek ten gehore, waarbij de
afwisselende, mooie kostuums een lust voor het oog zijn.
Tijdens de pauze krijgt u een kopje koffie met worstenbroodje.
Om ca. 18.00 uur bent u weer terug in uw opstapplaats.

Om ca. 11.15 uur vertrek vanuit uw opstapplaats naar de aan-
legsteiger van rederij Brizo in Geldermalsen. Tijdens een 3 uur
durende vaartocht over de Linge gaat u genieten van een
heerlijk 3-gangen stamppotdiner. De overheerlijke eigen
gemaakte groentesoep, met stokbrood en kruidenboter, wordt
aan tafel geserveerd. Daarna zijn er heerlijke stamppotten in
buffetvorm opgesteld, waarbij rookworsten, gehaktballetjes
in jus, braadworsten en heerlijk Betuws rondbrood bij worden

geserveerd. Het dessert is appel-
moes en vruchtencocktail.
Halverwege de rondvaart worden
er twee rondjes bingo gespeeld
waarbij een aantal kleine prijsjes
gewonnen kunnen worden. Oer-
Hollandse gerechten in combina-
tie met een oer-Hollands land-
schap zijn de ingrediënten voor
een oer-gezellige middag! Om 
ca. 15.30 uur aanvang terugrit. 
Om ca. 17.00 uur bent u weer
terug in uw opstapplaats.

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

Prijs per persoon: Bij 50 € 30,45 / Bij 45 € 31,45

Bij 40 € 32,50 / Bij 35 € 34,05

Uw arrangement is inclusief:
3-uur durende vaartocht / 3-gangen stamppot diner /
2 rondjes bingo 

Prijs per persoon: Bij 50 € 26,40 / Bij 45 € 27,20

Bij 40 € 28,15 / Bij 35 € 29,40
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Stamppotvaart met BINGO
over de Linge! Vanaf € 26,40 p.p. 

88

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

trips!trips!
trips!trips!

trips!trips!

SeniorenSenioren

SeniorenSenioren

‘Wienermiddag’ Vanaf € 30,45 p.p. 



Om ca. 08.30 uur ver-
trek vanuit uw op-
stapplaats naar res-
taurant Boschzicht in
Scherpenzeel, gele-
gen op de grens van
de Gelderse Vallei en
de Utrechtse Heuvel-
rug. Bij aankomst
ontvangst met koffie
en gebak. Omstreeks
11.15 uur staat de
gids klaar die u gaat
begeleiden voor een
interessante rondrit
per touringcar langs
diverse kastelen en
oude boerderijen met
mooi geverfde luiken

in schilderachtige dorpjes. Geniet u van de natuur in deze tijd
van het jaar en de boeiende uitleg van de gids! 
Om 13.00 uur worden we terugverwacht in restaurant
Boschzicht voor een heerlijk 3-gangen warme maaltijd.
Omstreeks 14.30 uur aanvang terugtocht. Om ca. 16.30 uur
bent u weer terug in uw opstapplaats. 

Om ca. 15.30 uur vertrek vanuit uw opstapplaats naar
Rotterdam. Via de havens, de kop van Zuid en de Parkkade rij-
den we naar het restaurant in het Kralingse Bos. Onderweg
vertelt de chauffeur u over alle bezienswaardigheden. In de
winter schitteren veel lichtjes in de industriegebieden, de

schepen op de Maas en in de winkels. Het brengt in Rotterdam
een gezellige, bijzondere sfeer!
De tocht wordt om 18.00 uur
afgesloten met broodjes en 
een kom erwtensoep in een
gezellig restaurant in het, bij 
veel Rotterdammers bekende
Kralingse Bos, één van de rust-
gevende plekjes in Rotterdam. 
Om ca. 20.15 uur bent u weer
terug in uw opstapplaats. 

Uw arrangement is inclusief:
2x koffie / 1x gebak / rondrit o.l.v. gids / 
3-gangen warme maaltijd
Prijs per persoon: Bij 50 € 20,95 / Bij 45 € 21,85

Bij 40 € 22,90 / Bij 35 € 24,20

Uw arrangement is inclusief:
rondrit Rotterdam / kom erwtensoep / 1 broodje kaas /
1 broodje ham / 1 x drankje 

Prijs per persoon: Bij 50 € 13,60 / Bij 45 € 14,30

Bij 40 € 15,25 / Bij 35 € 16,40

99

Rotterdam by night Vanaf € 13,60 p.p. 1010

Tip: Na het eten kunt u eventueel nog 3 rondjes bingo

(met kleine prijsjes) spelen. 
Toeslag € 4,00 per persoon. De verwacht thuiskomst is
dan ca. 18.00 uur.

trips!trips!
trips!trips!trips!trips!

SeniorenSenioren
SeniorenSenioren

‘Kastelentocht’ Vanaf € 20,95 p.p. 

66



Kerst
Kerst

TRIPS!
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van de rondtuffende stoomtram. Er is een overdekte ijsbaan
(met schaatsverhuur) en een gezellige après-ski-herberg. Ook
aan de inwendige mens is gedacht. Overal staan kraampjes
waar u eten en drinken kunt kopen. Chocolademelk, glüh-
wein en andere winterse lekkernijen staan te dampen. In de
restaurants is er de keuze uit verschillende ouderwetse win-
tergerechten. Ons advies? Gewoon gaan, dan kunt u zelf oor-
delen! 
Om ca. 21.30 (19.30* - 24.30**) uur bent u weer terug in uw
opstapplaats.

Uw arrangement is inclusief:
entree Winter Efteling 

Prijs per persoon: Bij 50 € 29,25 / Bij 45 € 30,25

Bij 40 € 31,45 / Bij 35 € 33,00

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

Prijs per persoon: Bij 50 € 31,00 / Bij 45 € 32,50

Bij 40 € 34,00 / Bij 35 € 36,00

Kerstmarkt Fluweelengrot
Vanaf € 31,00 p.p. 

Winter Efteling Vanaf € 29,25 p.p. 

Om ca. 09.30 uur vertrek
vanuit uw opstapplaats naar
Kaatsheuvel voor een be-
zoek aan de Winter Efteling.
Het overgrote deel van het
park is geheel in winterse
stijl aangekleed en schitte-
rend verlicht; bijna alle
bekende attracties zijn geo-
pend (Ruigrijk, Piraña en
Bobbaan niet). Overal klinkt
gezellige muziek; soms
onderbroken door het geluid
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TRIPS!
Kerst

Om ca. 10.00 uur (do+vr) /
08.30 uur (za.) vertrek vanuit
uw opstapplaats naar Vaassen.
Onderweg koffie / gebak. De
kerstmarkt van kasteel Cannen-
burch 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 in (middeleeuwse) kerstsfeer gehuld! Een schit-
terend geheel.
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.

Cannenburgh in Kerstsfeer!
Van 9 t/m 12 december 2004 vanaf € 35,00 p.p. 

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

Prijs per persoon: Bij 50 € 35,00 / Bij 45 € 36,50

Bij 40 € 38,00 / Bij 35 € 39,75

Om ca. 08.30 uur vertrek vanuit uw opstapplaats naar één van
de gezelligste plaatsjes in Nederland: Valkenburg!  Onderweg
koffie met speciaal-vlaai. In Valkenburg vormt de
Fluweelengrot jaarlijks het decor voor een grootse en unieke
kerstmarkt en staat geheel in het teken van de kabouters van
Rien Poortvliet (decoraties, lichteffecten, figuranten, verhalen
enz.). Twinkelende lampjes, weerkaatsend tegen de zachtge-
le mergelwand, doorbreken 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.
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OPENINGSDAGEN:
Alle weekeinden vanaf  11/12-2004 t/m 23/01/2005 van
11.00 tot 20.00 uur 
M.u.v.  08, 15 + 22/01-2005 van 11.00 tot 23.00** uur
Dagelijks: vanaf 25/12-2004 t/m 09/01-2005 van
11.00 tot 20.00 uur 
M.u.v. 31/12-2004 van 11.00 tot 18.00* uur
GESLOTEN: 01/01-2005
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(Kerstmarkt op
zater- + zondagen
van 27/11 t/m
19/12 2004).
Om ca. 08.00 uur
vertrek vanuit uw
opstapplaats naar
de Eifel waar één
van de mooiste
en populairste
Duitse stadjes ligt:

Monschau. Onderweg koffie met speciaal-vlaai. 
Monschau, iets groter dan een gehucht maar te klein om te
verdwalen. Hoe je ook loopt, je komt altijd weer bij de Rur uit,

het riviertje dat zich kronkelend een weg baant door
het eeuwenoude plaatsje met de prachtige vakwerkhuizen.
Tijdens de kerstmarkt is er een ‘levende kribbe’; in de oude
straatjes klinkt muziek uit traditionele Alpenhoorns en bren-
gen zangkoren hun mooiste liederen ten gehore. Geniet u van
de gezelligheid in dit prachtige plaatsje.
Om 17.00 uur aanvang terugreis (onderweg diner).
Om ca. 22.00 uur bent u weer terug in uw opstapplaats.

Om ca. 14.00 uur vertrek naar Den Ilp. Bij aankomst koffie-
drinken bij de buurvrouw van Anton Heijboer in café ‘De Drie
Zwanen’ (de bontkleurige galerie van de veel besproken kun-
stenaar met zijn vele vrouwen ligt slechts drie huizen verder).
Om 17.00 uur aanvang van de kerstlichttour. SBS-6 besteedde
er vorig jaar in ‘Hart van Nederland’ al uitgebreid aan: Den Ilp
(bijna iedereen doet mee) heeft de meest spectaculaire ver-
lichte tuinen van Nederland. Geniet u van de duizenden licht-
jes en de prachtige ‘creaties’. U zult versteld staan! Deze mid-
dag wordt afgesloten met een heerlijk diner op de terugreis.
Om ca. 21.45 uur bent u weer terug in uw opstapplaats.

Zoals u ziet is de voor u vertrouwde naam Europa
Express veranderd in Contiki Holland. De reden hier-
voor is o.a. dat de heer D.I. Vermaat het busbedrijf
heeft verkocht en zich binnenkort zal terugtrekken.
Met ingang van 1 september 2004 geeft hij de dage-
lijkse leiding van het bedrijf uit handen. Wel zal hij de
komende tijd nog in een adviserende rol aan ons
bedrijf verbonden blijven. Door de nieuwe eigenaar is
ondergetekende in de functie van ‘general manager’
tot opvolger van de heer Vermaat benoemd.
Omdat u mij wellicht niet kent wil ik mij graag aan u
voorstellen:
Ik ben in 1997 begonnen bij Contiki Holland, kort
nadat ik mijn studie aan de HTS (autotechniek) had
afgerond. Toen mij onlangs gevraagd werd de 
dagelijkse leiding te gaan voeren heb ik geen
moment getwijfeld en heb volmondig ‘ja’ gezegd.
Het is voor mij een enorme uitdaging die ik met 
plezier aanga. Met de kennis van zaken  van het
voltallige personeel en de aanschaf dit jaar van 

34 nieuwe touringcars zullen wij met succes 
verder gaan.
De medewerkers van ons commercieel team: Joke
Suvaal, Jan Akkerman en Wim Ammerdorffer zullen u
ook in de toekomst graag van dienst zijn. Natuurlijk
blijft u verzekerd van de inzet van iedere betrokkene
vanuit ons bedrijf om de door u verstrekte opdracht
naar volle tevredenheid uit te voeren. Ik hoop dat u
leuke ideeën opgedaan heeft in deze Nieuwsbrief 
en dat wij u in één van onze touringcars mogen
begroeten.

Met
vriendelijke
groet,

www.contikiholland.nlwww.contikiholland.nl

Geachte klant,

Mooi...mooi Monschau Vanaf € 29,10 p.p. 

Anton Heijboer &
kerstlichttour Den Ilp
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Uw arrangement is inclusief:
2 x koffie / 1 x speciaal-vlaai / 3-gangen diner 

Prijs per persoon: Bij 50 € 29,10 / Bij 45 € 30,65

Bij 40 € 32,65 / Bij 35 € 35,15

Uw arrangement is inclusief:
2 x koffie / 1 x appelgebak / kerstlichttour / 
3-gangen diner 

Prijs per persoon: Bij 50 € 23,20 / Bij 45 € 24,00

Bij 40 € 24,90 / Bij 35 € 26,00

Gerco Don

Gezien op SBS 6

Vanaf
€ 23,20 p.p. 


