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Uw “Keurmerk” touringcarbedrijf CONTIKI HOLLAND 

(Contiki Holland is de handelsnaam van Atlas Reizen BV)

Rijksstraatweg 36

MEDIO NOVEMBER 2005: Pampus 1, 3251 ND Stellendam

Postbus 32 – 3220 AA Hellevoetsluis, NL

Telefoon (0181)331222 – Fax (0181)312368

e-mail: info@contikiholland.nl

Internet-site: www.contikiholland.nl

Voor al uw GROEPSreizen per touringcar!

•  Touringcarvervoer

(met & zonder

arrangementen)

•  Schoolreizen &

 kampvervoer

•  Trouwvervoer

(ook oldtimer)

• Personeelsvervoer

Voor al uw GROEPSreizen per touringcar!

Herfst/Winter
JAARGANG 5 - Nr. 2  /  SEPTEMBER 2005 2005 / 2006

Vermelde prijzen gelden t/m 31/03/2006 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: 0181-331222!

Behoudens druk- en zetfouten.
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Om ca. 08.00 uur vertrek 
vanuit uw opstapplaats 
naar het Belgische plaatsje 
Dudzele (net boven Brugge). 
Bij aankomst koffi e en 
honingkoek. Om ca. 10.30 
uur aanvang van een heus 
Gallo-Romeins drinkfestijn 
in de wijnkelder, waarbij u 
tijdens het proeven van deze 
‘goden’ drank, van alles te 
horen en te zien krijgt over 
hoe men van honing wijn 
maakt. Om 12.00 uur is het 
tijd om u te gaan kleden in 
Romeinse toga’s, de kle-
dingstukken die nodig zijn 

om deel te nemen aan het Romeinse eetfestijn: Romeinse 
stoofpot, onbeperkt wijn en water met Dame Blanche en 
koffi e als dessert. Na deze rijke maaltijd maakt u o.l.v. een 
gids een rondrit in de omgeving welke onderbroken wordt 
door een stadswandeling in Brugge. Om ca. 17.00 uur bent 
u weer terug in de Gallo-Romeinse wijnkelder waar deze 
gezellige dag afgesloten wordt met een eenvoudig buffet, 
bestaande uit Gallische vleespotten met brood! Om 19.00 

uur rijden we via 
de Zeeuwse eilan-
den terug naar uw 
opstapplaats. 
De verwachte 
thuiskomst is 
ca. 21.00 uur.

Romeinen & Brugge!
Om ca. 08.00 uur vertrek 
vanuit uw opstapplaats 
naar het Belgische plaatsje 
Dudzele (net boven Brugge). 
Bij aankomst koffi e en 
honingkoek. Om ca. 10.30 
uur aanvang van een heus 
Gallo-Romeins drinkfestijn 
in de wijnkelder, waarbij u 
tijdens het proeven van deze 
‘goden’ drank, van alles te 
horen en te zien krijgt over 
hoe men van honing wijn 
maakt. Om 12.00 uur is het 
tijd om u te gaan kleden in 
Romeinse toga’s, de kle-
dingstukken die nodig zijn  Uw arrangement is inclusief:

koffi e met honingkoek / drinkfestijn / verkleden met 
Romeinse toga’s / Romeinse stoofpot met onbeperkt wijn 
en water / dame blanche / koffi e / rondrit o.l.v. gids / 
Gallische vleespotten met brood (excl. drank) 

Prijs per persoon: Bij 50 € 34,00 / Bij 45 € 35,80
 Bij 40 € 38,05 / Bij 35 € 40,95
 Bij 30 € 44,85

Om ca. 18.00 uur vertrek 
vanuit uw opstapplaats 
(maximaal 3 opstapplaat-
sen). De nieuwe show 
‘Diamonds’ voert u mee op 
reis naar vele verschillende 
plaatsen en tijden. Van de 
middeleeuwen tot en met 
het heden; van ijle hoogtes 
tot enorme dieptes van de 
oceaan! In een zoektocht 
naar de waardevolste 
edelstenen aller tijden zijn 
prachtige scènes verweven 

tot een show die voor ieders smaak iets te bieden heeft. De 
show duurt tot 22.00 uur. Om ca. 23.15 uur bent u weer in 
uw opstapplaats. 

Holiday on Ice in Ahoy, Rotterdam!
Om ca. 18.00 uur vertrek 
vanuit uw opstapplaats 
(maximaal 3 opstapplaat-
sen). De nieuwe show 
‘Diamonds’ voert u mee op 
reis naar vele verschillende 
plaatsen en tijden. Van de 
middeleeuwen tot en met 
het heden; van ijle hoogtes 
tot enorme dieptes van de 
oceaan! In een zoektocht 
naar de waardevolste 
edelstenen aller tijden zijn 
prachtige scènes verweven 

 Uw arrangement is inclusief:

entreebewijs - zitplaats 5e rang*

Prijs per persoon: Bij 50 € 16,80 / Bij 45 € 17,75
 Bij 40 € 18,95 / Bij 35 € 20,55
 Bij 30 € 21,25

Dagje Cambridge met Stena HSS!

Om ca. 05.45 uur vertrek 
vanuit uw opstapplaats 
naar de terminal van 
de Stena Line in Hoek 
van Holland (afvaart om 
07.20 uur). De aankomst 
in Cambridge is ca. 
12.00 uur. In dit gezel-

lige stadje liggen de bezienswaardigheden op loopafstand 
van elkaar. Het eeuwenoude centrum met zijn ‘colleges’ en 
kronkelige straatjes heeft een heel intiem karakter. U kunt 
punteren op de rivier de Cam, gezellig winkelen of genie-

ten van een ‘pint’ in één van 
de vele student pubs. Om 
16.00 uur vertrek terug naar 
Harwich waar om 
19.20 uur de afvaart is. 
Tijdens de overtocht terug is 
er een uitgebreid dinerbuffet 
voor u gereserveerd. 

 Uw arrangement is inclusief:
retourovertocht Stena HSS/ plattegronden Cambridge /
dinerbuffet  

Prijs per persoon: Bij 50 € 75,15 / Bij 45 € 77,35
 Bij 40 € 80,05 / Bij 35 € 83,50
 Bij 30 € 88,15

Vanaf € 34,00 p.p.
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9 t/m 13 november 2005  Vanaf € 16,80* p.p.

ca. 21.00 uur.

 Uw arrangement is inclusief:

NB:  Prijzen gelden voor 5e rang* + van maandag t/m vrijdag!  
         Overige prijzen (weekeinden + 4e, 3e, 2e en 1e rang)

op aanvraag!

Tip: Wilt u een ontbijtbuffet tijdens de overtocht op de heenreis?
Prijs op aanvraag!

Wilt u een wandeling o.l.v. gids in Cambridge? Toeslag € 6.50 p.p.

Aanbieding!

1

Vanaf
€ 75,15 p.p.

(t/m 18/3/2006 - Echter, NIET in januari en februari 2006)
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Om ca. 11.00 uur vertrek vanuit uw opstapplaats naar 
restaurant De Harmonie in Ulvenhout, waar het programma 

begint met 
een heer-
lijke warme 
maaltijd. Na 
de maaltijd om 
ca. 14.00 uur 
aanvang van 
een oer-gezel-
lige Brabantse 
Liedjesmiddag. 

Natuurlijk mag er ook gedanst worden! Tijdens de pauze 
krijgt u een kopje koffi e met worstenbroodje. Om ca. 18.00 
uur bent u weer terug in uw opstapplaats. 

 Uw arrangement is inclusief: 
3-gangen warme maaltijd / live muziek tijdens Brabantse 
liedjesmiddag / koffi e met worstenbroodje

Prijs per persoon: Bij 50 € 25,80 / Bij 45 € 26,75
 Bij 40 € 27,85 / Bij 35 € 29,25
 Bij 30 € 31,20

Brabantse Liedjesmiddag Vanaf € 25,80 p.p.

Wintertocht Molens Kinderdijk & Bingo!
Vanaf € 37,60 p.p.
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Om ca. 08.30 
uur vertrek 
vanuit uw 
opstapplaats 
naar restau-
rant ’t Wapen 
van Ameide 
in Ameide. Bij 

aankomst koffi e met gebak. Om ca. 10.45 uur gaat u o.l.v. 
gids een rondrit maken door het mooie landschap van de 
Alblasserwaard. De route voert langs 
schilderachtige dorpjes met als hoog-
tepunt de molens van Kinderdijk. De 
gids weet u van alles te vertellen over 
deze molens, dorpjes en de streek. Bij 
terugkomst in het restaurant (ca. 12.00 
uur) kunt u genieten van een heerlijk 
ouderwets winterkostbuffet met vooraf 

erwtensoep. Na afl oop van het eten wor-
den er 3 rondjes Bingo gespeeld, waarbij 
een aantal prijsjes te winnen zijn. De mid-
dag wordt afgesloten met een kopje thee 
of koffi e met een plak cake. Om ca. 18.00 
uur bent u weer terug in uw opstapplaats. 

 Uw arrangement is inclusief: 
2 x koffi e / 1 x gebak / rondrit o.l.v. gids / 2-gangen 
winterkostbuffet / 3 rondjes bingo / 1 x koffi e of thee 
met cake

Prijs per persoon: Bij 50 € 37,60 / Bij 45 € 38,65
 Bij 40 € 39,95 / Bij 35 € 41,65
 Bij 30 € 43,95

Om ca. 08.00 uur vertrek 
vanuit uw opstapplaats 
naar Hindeloopen. 
Onderweg koffi e met 
gebak. Om 12.00 uur 
aankomst in restaurant 
’t Kalkoentje in Hinde-
loopen waar de tafels 
gedekt staan voor een 
heerlijke 3-gangen 
Friese Boerenlunch. Om 

13.45 uur gaat u o.l.v. een gids een rondrit per touringcar 
maken langs de ‘jeugd van Freek de Jonge’. De route voert 
u o.a. langs het ouderlijk huis van Freek de Jonge en het 
huis van zijn vriend Jopie Huisman. Natuurlijk mag het 
prachtige dorpje ‘It Heidenskip’ niet aan de route ontbre-
ken, hier staat immers het kerkje waar de vader van Freek 
de Jonge dominee was. Tijdens een korte pauze in 
‘It Heidenskip’ kunt u een bezoek aan dit kerkje brengen. 
Tegenwoordig wordt er een fi lm vertoond waarin Hans 
Wiegel u welkom heet en u kunt genieten van prachtige 
beelden van het Friese landschap. Na afl oop van deze 
interessante rondrit worden we terugverwacht in restaurant 
’t Kalkoentje waar u tijdens een verloting (met Friese lek-

kernijen) kunt genieten van koffi e met 
een speciale Friese lekkernij. Ook de 
palingboer met zijn vers gerookte pa-
ling komt even langs, wellicht kunt u 
een bosje gerookte paling voor thuis 
kopen! Natuurlijk kunt u nog even op 

eigen 
gelegenheid een bezoek 
aan Hindeloopen brengen. 
Om 16.30 uur aanvang te-
rugreis, onderweg diner. Om 
ca. 21.30 uur bent u weer 
terug in uw opstapplaats. 

 Uw arrangement is inclusief: 
2 x koffi e / 1 x gebak / 3-gangen lunch / rondrit o.l.v. gids 
/ 1 x koffi e / 1 x speciale Friese lekkernij / verloting met 
Friese lekkernijen / 3-gangen diner 

Prijs per persoon: Bij 50 € 50,65 / Bij 45 € 52,35
 Bij 40 € 54,40 / Bij 35 € 57,05
 Bij 30 € 60,65

De jeugd van Freek de Jonge! Vanaf € 50,65 p.p. 6
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Tip: Het is ook mogelijk om in Hindeloopen theaterarrangement “Viswijven in de Leugenbank” te boeken.
     Deze oer-gezellige middag speelt zich af in de sfeer van de oude visserij waarbij o.a. een heuse visafslag!        

    Prijzen en tijden gelijk aan bovenstaand programma. Informeert u naar het uitgebreide programma.  

Om ca. 08.00 uur vertrek
vanuit uw opstapplaats 
naar Hindeloopen. 
Onderweg koffi e met 
gebak. Om 12.00 uur 
aankomst in restaurant 
’t Kalkoentje in Hinde-
loopen waar de tafels 
gedekt staan voor een 
heerlijke 3-gangen 
Friese Boerenlunch. Om 

13.45 uur gaat u o.l.v. een gids een rondrit per touringcar 

eigen 
gelegenheid een bezoek 
aan Hindeloopen brengen. 
Om 16.30 uur aanvang te-
rugreis, onderweg diner. Om 
ca. 21.30 uur bent u weer 
terug in uw opstapplaats. 
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Om ca. 08.30 uur vertrek 
vanuit uw opstapplaats 
naar restaurant ’t Wapen 
van Ameide in Ameide. 
Bij aankomst koffi e met 
gebak. Om ca. 10.45 uur 
gaat u o.l.v. gids een rond-
rit maken door de polders 
van de Alblasserwaard, 
het vanggebied van de 

muskusrat. Omdat de muskusrat veel schade veroorzaakt 
aan dijken, oevers, dammen en landbouwgewassen is dit 
voor de overheid reden dit dier te bestrijden. Jaarlijks wor-
den er ruim 40.000 muskusratten gevangen door de Dienst 
Muskusrattenbestrijding van de provincie Zuid-Holland. 
Tijdens deze uiterst boeiende 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 maaltijd. 
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 mee-
zingen en dansen. Als klap op de vuurpijl krijgt u nog een 
optreden van de Termeise Vader Abraham. Halverwege de 
middag wordt er in de pauze thee of koffi e 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. 

Muskusratten & de Termeise 
Vader Abraham

Om ca. 08.30 uur vertrek 
vanuit uw opstapplaats 
naar restaurant ’t Wapen 
van Ameide in Ameide. 
Bij aankomst koffi e met 
gebak. Om ca. 10.45 uur 
gaat u o.l.v. gids een rond-
rit maken door de polders 
van de Alblasserwaard, 
het vanggebied van de 

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

Prijs per persoon: Bij 50 € 37,60 / Bij 45 € 38,75
 Bij 40 € 40,25 / Bij 35 € 42,15
 Bij 30 € 44,60

Om ca. 08.30 uur 
vertrek vanuit uw 
opstapplaats naar 
een werkelijk UNIEK 
museum (± 4000m² 
groot) voor jong en 
oud: het Oude Am-
bachten- & Speel-
goedmuseum in Ter-
schuur. Bij aankomst 
koffi e met gebak. 

Na de koffi e kunt u zich gaan verbazen over de enorme 
verzameling, welke bijeengebracht is door eigenaar Kees 
Bakker. Oude ambachten, gereedschappen, werktuigen, 
huishoudelijke artikelen, speelgoed, antiek en curiosa wis-
selen elkaar af. In de Winkel van Sinkel en het cadeauwin-
keltje kunt u snuffelen naar leuke hebbedingetjes. Dit moet 
u gezien hebben! Om ca. 12.30 uur vertrek naar Arnhem 
waar u tot 17.00 uur vrije pauze heeft. Arnhem, de vijfde 
winkelstad van Nederland, trekt dagelijks veel bezoekers

uit de wijde omtrek. Zowel 
in de grote winkelstraten 
als in de diverse sfeervolle 
steegjes kunt u gezellig 
winkelen. Winkelgebied ‘Het 
Eiland’ is een echte aanrader 
als u op zoek bent naar iets 
speciaals. Op zaterdagen 
vindt u op het Kerkplein de 
weekmarkt met 55 kramen. 
Voor een hapje en drankje 

kunt u terecht in één van de talloze cafeetjes of
restaurantjes op de bekende uitgaansplekken zoals de 
Korenmarkt, het Jansplein en de Jansplaats. 
Om 17.00 uur vertrek per touringcar naar een restaurant in 
Doorwerth waar u gaat genieten van een heuse 
wijnproeverij met 12 wijnen (6 rood / 6 wit). De wijnen 
zullen tijdens het 3-gangen diner geserveerd worden en 
natuurlijk krijgt u over de verschillende wijnen een 
professionele uitleg. Proost!
Om 20.15 uur vertrek terug, verwachte thuiskomst 
ca. 22.00 uur.

Speelgoedmuseum, Arnhem &
Wijnproeverij met diner!

Om ca. 08.30 uur 
vertrek vanuit uw 
opstapplaats naar 
een werkelijk UNIEK 
museum (± 4000m
groot) voor jong en 
oud: het Oude Am-
bachten- & Speel-
goedmuseum in Ter-
schuur. Bij aankomst 
koffi e met gebak. 

 Uw arrangement is inclusief:
2 x koffi e / 1 x gebak / entree museum / wijnproeverij 
(12 wijnen) incl. speciaal 3-gangen wijnproefdiner

Prijs per persoon: Bij 50 € 51,30 / Bij 45 € 52,75
 Bij 40 € 54,50 / Bij 35 € 56,75
 Bij 30 € 59,80

Vanaf € 37,60 p.p.

8
Vanaf € 51,30 p.p.

7

Arnhem
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Om ca. 11.00 uur 
vertrek vanuit uw 
opstapplaats naar 
Strandpaviljoen 
‘Ark van Noach’ in 
Scheveningen (op 
het puntje van de 
boulevard) voor de 
lunch. De gidsen, 
die u begeleiden 
tijdens de fi ets-
tocht, halen u in dit 
restaurant op en 
lopen met u naar 
de fi etsverhuur (ca. 
5 minuten verwij-
derd). De fi etstocht 
(aanvang 13.15 
uur) voert u via 
de Scheveningse 
vissershuisjes langs 
verschillende be-
zienswaardigheden 

in Den Haag (o.a. Catshuis, Paleis Noordeinde en Binnen-
hof). 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 oranjebittertje! De 

aankomst in Scheveningen is ca. 16.30 uur. Na de fi etstocht 
kunt u tot 17.30 uur uitwaaien op de boulevard. Hierna ver-
trek per touringcar naar het drijvend restaurant ‘De Gouden 
Wok/Ocean Paradise’ aan de voet van de Euromast in Rot-
terdam. Deze sportieve
dag wordt afgesloten met 
een heerlijk wokbuffet! 
De verwachte thuiskomst 
is ca. 22.00 uur.

 Uw arrangement is inclusief: 
lunch met kroket / fi ets met handrem / fi etstocht o.l.v. 
gids / entree + rondleiding Hof / entree + proeverij 
museum / wokbuffet

Prijs per persoon: Bij 50 € 81,45 / Bij 45 € 82,55
 Bij 40 € 83,95 / Bij 35 € 85,75
 Bij 30 € 88,10

in het Centrum van Den Haag wordt u rondgeleid. 
Op de terugweg krijgt u in ‘Museum van Kleef’, een 

Fietsen Den Haag, Scheveningen
& wokken in Rotterdam!

Vanaf € 81,45 p.p. 9

Om ca. 08.30 uur vertrek 
vanuit uw opstapplaats 
naar ‘Living Tomorrow’, 
huis van de toekomst, 
in Amsterdam Zuidoost. 
Bij aankomst koffi e met 
iets lekkers. Aanslui-
tend rondleiding (ca. 90 

minuten) o.l.v. gids door 
de bijzondere woon-, 
werk- en leefruimtes 
van dit unieke project 
dat hier tot 2008 zal 
blijven staan. U maakt 
kennis met Fempke, de 
virtuele gastvrouw die u 
aanmeldt en registreert; 

de badkamerspiegel die kinderen helpt bij het tanden 
poetsen en bovendien de nieuwsberichten en dagelijkse 
fi lemeldingen doorgeeft. Heeft u al gehoord van de ‘T-desk’ 
en de ‘Refl ex’? U krijgt het nu allemaal te horen! Na afl oop 
lunch in de dynamische ‘Future Pub’ waar sfeer en kleur 
constant veranderen. Superleuk!!! Het middagprogramma 
(2½ uur) speelt zich af in de historische binnenstad van 
Amsterdam. Om 15.00 uur ontvangst met een drankje in de 
15e-eeuwse Schreierstoren. Hierna wordt u onder leiding 
van gids (te voet) rondgeleid door oud Amsterdam. De 
historische panden zijn een groot contrast met het huis van 
de toekomst! Tijdens de wandeling bezoekt u een proefl o-
kaal waar u een likeurtje krijgt aangeboden. De wandeling 

eindigt bij restaurant café ‘In de Waag’, het oude waagge-
bouw met zijn torens uit 1488, een unieke locatie. 
Het interieur is uiterst sfeervol; 
33 kaarsen verlichten deze 
middeleeuwse ruimte waar u 
aan een 50-persoons tafel (heel 
leuk) gaat dineren. U kunt terug-
kijken op een bijzondere dag! 
De verwachte thuiskomst is 
ca. 22.00 uur.

 Uw arrangement is inclusief: 
entree + bezoek ‘Living Tomorrow’ / koffi e met brownie 
of muffi n / lunch / 2½ uur middagprogramma o.l.v. gids 
incl. welkomstdrankje + likeurtje / 3-gangen diner

Prijs per persoon: Bij 50 € 100,15 / Bij 45 € 101,55
 Bij 40 € 103,25 / Bij 35 € 105,40
 Bij 30 € 108,30

Toekomst & verleden in 
Amsterdam! Vanaf € 100,15 p.p.
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Tip: Zijn er in het gezelschap mensen die ’s middags liever winkelen in Den Haag?
     Wij verzorgen zonder meerprijs een extra bustransfer Scheveningen-Den Haag v.v.!

Om ca. 08.30 uur vertrek 
vanuit uw opstapplaats 
naar ‘Living Tomorrow’, 
huis van de toekomst, 
in Amsterdam Zuidoost. 
Bij aankomst koffi e met 
iets lekkers. Aanslui-
tend rondleiding (ca. 90 

Om ca. 11.00 uur 
vertrek vanuit uw 
opstapplaats naar 
Strandpaviljoen 
‘Ark van Noach’ in 
Scheveningen (op 
het puntje van de 
boulevard) voor de 
lunch. De gidsen, 
die u begeleiden 
tijdens de fi ets-
tocht, halen u in dit tocht, halen u in dit 
restaurant op en 
lopen met u naar 
de fi etsverhuur (ca. 
5 minuten verwij-
derd). De fi etstocht 
(aanvang 13.15 
uur) voert u via 
de Scheveningse 
vissershuisjes langs 
verschillende be-
zienswaardigheden 

in Den Haag (o.a. Catshuis, Paleis Noordeinde en Binnen-

tocht, halen u in dit 

dag wordt afgesloten met 

tend rondleiding (ca. 90 
minuten) o.l.v. gids door 
de bijzondere woon-, 
werk- en leefruimtes 
van dit unieke project 
dat 
blijven staan. U maakt 
kennis met Fempke, de 
virtuele gastvrouw die u 
aanmeldt en registreert; 

de badkamerspiegel die kinderen helpt bij het tanden 

tend rondleiding (ca. 90 

aan een 50-persoons tafel (heel 
leuk) gaat dineren. U kunt terug-
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Om ca. 08.30 uur vertrek 
vanuit uw opstapplaats 
naar het vernieuwde 
Spoorwegmuseum in 
Utrecht. Een geheel 
nieuw concept waarbij 
gekozen is voor vier 
tijdvakken in de geschie-
denis. Het resultaat mag 
er zijn! Uw ‘nostalgische’ 

bezoek begint met ontvangst met koffi e /thee, bonbons en 
koekjes in het ‘Maliebaan-station’. Vanaf dit station vertrok 
vroeger twee maal per dag een trein rechtstreeks naar 
Parijs. U struint door glorieuze ruimtes met marmeren vloe-
ren, kroonluchters en een koninklijke wachtkamer. Buiten 
staat de koninklijke trein, waar koningin Juliana met haar 
kinderen en kleinkinderen nog mee op vakantie ging. 
Een heerlijke koffi etafel staat voor u klaar in het muse-
umrestaurant. Tevens bezoekt u ook het buitenterrein en 
een theatervoorstelling in de wereld van de ‘Droomreizen’. 
Een rondleiding langs de favoriete treinen met één van de 
rondleiders maken dit bezoek compleet! De dag wordt 

afgesloten met een uitgebreide gourmet in één van de 
gezellige restaurantjes die 
Utrecht rijk is: ‘Tante’s 
Bistro’! U vindt dit res-
taurant in één van de 
eeuwenoude kelders langs 
de werven van de Oude-
gracht. De verwachte thuis-
komst is ca. 22.00 uur.

Vernieuwd Spoorwegmuseum Utrecht!
Om ca. 08.30 uur vertrek 
vanuit uw opstapplaats 
naar het vernieuwde 
Spoorwegmuseum in 
Utrecht. Een geheel 
nieuw concept waarbij 
gekozen is voor vier 
tijdvakken in de geschie-
denis. Het resultaat mag 
er zijn! Uw ‘nostalgische’ 

bezoek begint met ontvangst met koffi e /thee, bonbons en 

 Uw arrangement is inclusief:
Spoorwegmuseum arrangement ‘Nostalgie’ incl. entree, 
rondleiding o.l.v. gids, koffi e/thee met bonbons en 
koekjes / koffi etafel / 2 uur durende gourmet inclusief 
Italiaanse tomatensoep / luchtige vruchtenbavarois / bier, 
fris en wijn 

Prijs per persoon: Bij 50 € 68,55 / Bij 45 € 69,85
 Bij 40 € 71,55 / Bij 35 € 73,55
 Bij 30 € 76,35

Om ca. 10.15 uur vertrek vanuit uw 
opstapplaats naar de aanlegsteiger van 
partyboot Cunera in Wijk bij Duurstede. 
John en Miranda Reijerman zijn de trotse 
eigenaren en zullen er alles aan doen om 
het u naar de zin te maken. U gaat een 
heerlijk 
ontspan-
nen vier 

uur durende vaartocht 
maken door het mooie 
vaargebied van de Lek en 
Nederrijn waarbij 
3 sluizen zullen worden 
gepasseerd. Binnen 

brandt de kachel en klinkt gezellige achtergrondmuziek 
terwijl u geniet van een heerlijk warm- en koud buffet. Na 
het eten worden er nog een paar rondjes Bingo gespeeld 
waarbij prijsjes te winnen zijn. Als dit geen ontspanning is! 
Om ca. 18.00 uur bent u weer terug in uw opstapplaats.

Winter middagcruise met Bingo!
Om ca. 10.15 uur vertrek vanuit uw 
opstapplaats naar de aanlegsteiger van 
partyboot Cunera in Wijk bij Duurstede. 
John en Miranda Reijerman zijn de trotse 
eigenaren en zullen er alles aan doen om 
het u naar de zin te maken. U gaat een 
heerlijk 
ontspan-
nen vier 

uur durende vaartocht  Uw arrangement is inclusief:
vaartocht 4 uur / warm- en koud buffet / bingo met 
prijsjes

Prijs per persoon: Bij 50 € 34,60 / Bij 45 € 35,60
 Bij 40 € 36,85 / Bij 35 € 38,50
 Bij 30 € 40,65

Vanaf € 68,55 p.p.

(max. 52 personen) Vanaf € 34,60 p.p.

Tip: Zijn er in het gezelschap mensen die ’s middags liever winkelen in Utrecht?
    Zonder meerprijs verzorgen wij na de lunch een bustransfer naar het centrum van Utrecht.
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afgesloten met een uitgebreide gourmet in één van de 
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Winter Efteling Vanaf € 32,40 p.p.

Om ca. 09.30 uur vertrek 
vanuit uw opstapplaats naar 
Kaatsheuvel voor een bezoek 
aan de Winter Efteling (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 overdekte ijsbaan (met 

schaatsverhuur) en een gezellige après-ski-herberg. Ook 
aan de inwendige mens is gedacht. Overal staan kraampjes 

waar o.a. chocolademelk, glühwein en andere winterse 
lekkernijen te koop zijn. In de restaurants is er de keuze 
uit verschillende ouderwetse wintergerechten. Ons advies? 
Gewoon gaan, dan kunt u zelf oordelen! 

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 € 32,40 / Bij 45 € 33,50
 Bij 40 € 34,85 / Bij 35 € 36,60
 Bij 30 € 38,90

13Winter 

schaatsverhuur) en een gezellige après-ski-herberg. Ook 

GESLOTEN op 01/01-2006!         ALLE OVERIGE OPENINGSDAGEN:
Alle weekeinden va.  10/12-2005t/m 22/01/2006 van 11.00 tot 20.00 uur. (m.u.v.  08, 15 + 22/01-2006 van 11.00 tot 23.00** uur)
Dagelijks: vanaf 24/12-2005 t/m 08/01-2006 van 11.00 tot 20.00 uur. (m.u.v. 31/12-2005 van 11.00 tot 18.00* uur)

Efteling
vanuit uw opstapplaats naar 

Winter Winter 
Om ca. 09.30 uur vertrek 

Winter Efteling

Geopend 4 juni 2005
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(van 18-11 t/m 20-12-2005)

Om ca. 08.30 uur vertrek 
vanuit uw opstapplaats 
naar één van de ge-
zelligste plaatsjes in 
Nederland: Valkenburg!  
Onderweg koffi e met 
vlaai. In Valkenburg 
vormt de Fluweelengrot 
jaarlijks het decor voor 
een grootse en unieke 
kerstmarkt; dit jaar is 
het thema ‘Christmas 

around the World’ met unieke kerstdecoraties uit 
allerlei landen. Twinkelende lampjes, weerkaatsend tegen 
de zachtgele mergelwand, doorbreken de rustieke duister-
nis 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.

Kerstmarkt Fluweelengrot Vanaf € 33,00 p.p.

(van 8 t/m 11 december 2005)

Om ca. 10.00 uur (do+vr) 
/ 08.30* uur (za.) vertrek 
vanuit uw opstapplaats 
naar Vaassen. Onder-
weg koffi e/gebak. De 
kerstmarkt van kasteel 
Cannenburch is inmid-
dels een begrip gewor-
den. 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 kerst-
sfeer. In café restaurant “Het Koetshuis” op het voorterrein, 
kunt u zich, onder het genot van een hapje of drankje heer-
lijk opwarmen. Het kasteel is geheel in (middeleeuwse) 
kerstsfeer gehuld! Een schitterend 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.

Cannenburch in kerstsfeer! Vanaf € 36,40 p.p. 15

Om ca. 10.00 uur (do+vr) 
/ 08.30
vanuit uw opstapplaats 
naar Vaassen. Onder-
weg koffi e/gebak. De 
kerstmarkt van kasteel 
Cannenburch is inmid-
dels een begrip gewor-
den. Het voorterrein van 
het kasteel biedt plaats 
aan veel kraampjes 

met kerstartikelen, oude ambachten, hapjes en drankjes. 

Om ca. 08.30 uur vertrek 
vanuit uw opstapplaats 
naar één van de ge-
zelligste plaatsjes in 
Nederland: Valkenburg!  
Onderweg koffi e met 
vlaai. In Valkenburg 
vormt de Fluweelengrot 
jaarlijks het decor voor 
een grootse en unieke 
kerstmarkt; dit jaar is 
het thema ‘Christmas 

Mooi...mooi Monschau Vanaf € 32,95 p.p. 16

Om ca. 08.00 uur 
vertrek vanuit 
uw opstap-
plaats naar de 
Eifel waar één 
van de mooiste 
en populairste 
Duitse stadjes 
ligt: Monschau. 
Onderweg koffi e 
met vlaai. Mon-

schau, 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 vakwerkhui-

zen. Tijdens de kerstmarkt is er een ‘levende kribbe’; in de 
oude straatjes klinkt muziek uit traditionele Alpenhoorns 
en brengen 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.

schau, iets groter dan een gehucht maar te klein om te 

 Uw arrangement is inclusief: 
2 x koffi e / 1 x speciaal-vlaai / 3-gangen diner

Prijs per persoon: Bij 50 € 32,95 / Bij 45 € 34,85
 Bij 40 € 37,25 / Bij 35 € 40,30
 Bij 30 € 44,35

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

Prijs per persoon: Bij 50 € 33,00 / Bij 45 € 34,65
 Bij 40 € 36,65 / Bij 35 € 39,25
 Bij 30 € 42,75

Aanrader!

Tip:  zijn bovenstaande tochten niet naar uw zin? kijkt u dan voor nog meer kerstmarkten 
op www.kerstmarkten.nl  Wij verzorgen graag het arrangement van uw keuze!
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OPENINGSTIJDEN:
Maandag t/m vrijdag van 12.00 tot 21.00 uur (LET OP: dinsdag 20 december tot 18.00 uur)
Weekenden  van 11.00 tot 21.00 uur
Tip: wilt u liever diner of buffet in Valkenburg? Dit is mogelijk: prijs op aanvraag!

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

Prijs per persoon: Bij 50 € 36,40 / Bij 45 € 37,65
 Bij 40 € 39,15 / Bij 35 € 41,15
 Bij 30 € 43,75

* Toeslag vertrek  Bij 50 € 0,75 / Bij 45 € 0,80
   08.30 uur: Bij 40 € 0,90 / Bij 35 € 1,05
 Bij 30 € 1,21
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Medio november 2005 zullen wij naar ons nieuwe pand in Stellendam 
verhuizen. Waarom weg uit Hellevoetsluis zult u denken? Zoals u wellicht 

weet gaat de heer D.I. Vermaat 1 september 2005 met pensioen, dat was ook de reden dat hij in 
januari 2003 de bedrijven Vermaat’s Autobedrijf en Europa Express heeft verkocht aan de Contiki 
groep. Vanaf dat moment heeft de nieuwe eigenaar besloten om op zoek te gaan naar een nieuw eigen 
gebouw en locatie. Na veel zoeken is uiteindelijk gekozen voor Stellendam, waar op een nieuw
aangelegd bedrijventerrein, vlak langs de N57, een geheel nieuw pand gebouwd wordt dat voldoet 
aan al onze wensen. Er is volop ruimte voor ons wagenpark, een van alle gemakken voorziene moderne 
werkplaats, een modern eigentijds kantoorgebouw en een gunstige bereikbaarheid.
Voor u als klant verandert er voorlopig niets: wij zijn nog steeds bereikbaar op de voor u vertrouwde 
telefoon- en faxnummers. Zodra wij over alle defi nitieve gegevens beschikken zullen wij u nader 
informeren. Het voltallige personeel kijkt er naar uit om u allen vanaf de nieuwe locatie de service te 
bieden die u van ons gewend bent!
Tot ziens!

Algemeen directeur
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Wij zijn er

    klaar 
voor!

    Tot zi
ens!

Gerco Don

Geachte klant,

Afgelopen januari 2005 hebben onze 
chauffeurs een nieuwe outfi t gekregen. Een 
nieuwe ‘look’, Geheel ontworpen door onze 
kledingleverancier.
Moderne, comfortabele kostuums die door 
onze chauffeurs met plezier gedragen worden! 

Nieuwe kostuums!


