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Voor AL uw groepsreizen per touringcar!



Geachte klant,
Er is veel gebeurd sinds het begin van 
2006!  Ons Open Huis op 21 januari was 
een groot succes. Het bezoekersaantal die 
dag overtrof onze stoutste verwachtingen. 
De gratis rondritten over het eiland Goe-
ree-Overflakkee (onder begeleiding van 
ervaren VVV-gidsen) werden door jong en 
oud enorm gewaardeerd. De vele positieve 
reacties hebben ons goed gedaan. Mede 

door de enthousiaste inzet van al onze 
medewerkers is ons Open Huis een groot 
succes geworden. Óók hebben verschil-
lende journalisten c.q. fotografen ons de 
afgelopen tijd i.v.m. onze nieuwe vestiging 
in Stellendam vereerd met interviews en 
fotoreportages. Het was een drukke, maar 
onvergetelijke tijd. Bedankt voor al uw 
getoonde belangstelling!  
Inmiddels hebben we ons eerste ‘hoogsei-
zoen’ vanuit onze nieuwe locatie in Stel-
lendam achter de rug. Wat een geweldige 
zomer! Wij kunnen terugkijken op een druk 
touringcarseizoen, waarin wij veel nieuwe 
klanten hebben mogen begroeten. Stel-
lendam blijkt een ideale uitvalbasis naar 
de vele bestemmingen die wij met onze 
klanten bezoeken. 
Nu, september 2006, maken wij ons op 
voor een (hopelijk) eveneens druk win-
terseizoen. Veel klanten hebben ons al 

benaderd met de vraag of wij leuke ideeën 
hebben om uitstapjes te maken in de 
komende maanden. Vorig jaar waren de 
kerstmarkten erg in trek; in deze Nieuws-
brief vindt u een aantal van de populairste 
bestemmingen en uiteraard ook weer een 
aantal nieuwe trips. 

Heeft u zelf een idee? 
Belt u dan 0187-497610. De medewerkers 
van onze verkoopafdeling zijn u graag van 
dienst bij het organiseren van de tocht van 
uw keuze. Wij hopen dat u enthousiast zult 
reageren! 

Wij gaan er voor….. wij hopen u ook!

Algemeen directeur 

Gerco Don

OPEN HUIS
21 JANUARI 2006
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ONZE MEDEWERKERS VAN DE VERKOOPAFDELING

Jan Akkerman Saskia Jordana Wim Ammerdorffer Joke Suvaal
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Vermelde prijzen gelden t/m 31-03-2007, 
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.



HOLIDAY ON ICE IN AHOY, ROTTERDAM

BRABANTSE LIEDJESMIDDAG

Om ca. 11.00 uur vertrek vanuit uw opstap-
plaats naar restaurant ‘De Harmonie’ in 
Ulvenhout, waar het programma begint 
met een heerlijke warme maaltijd. Na de 
maaltijd om ca. 14.00 uur aanvang van een 
oergezellige Brabantse Liedjesmiddag. 
Natuurlijk mag er ook gedanst worden! 
Tijdens de pauze krijgt u een kopje koffie 
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 / 
koffie met worstenbroodje

Prijs per persoon: 
Bij 50 € 28,00 / Bij 45 € 29,10 / 
Bij 40 € 30,40 /Bij 35 € 32,05 / Bij 30 € 34,25

Vanaf € 28,00 p.p. 

Om ca. 18.00 uur vertrek vanuit uw opstap-
plaats (maximaal 3 opstapplaatsen). De 
nieuwe show ‘Fantasy’ voert u mee naar 
een wereld vol fantasie op de ijsvloer. Van 
een romantisch klein café in Parijs en de 
woelige jaren zestig met zijn flowerpower 
naar de kleurrijke wereld van de schit-
terende Indische paleizen en de mystieke 
dieptes van het bijgeloof. Dromen en 
fantasieën van het publiek worden werke-
lijkheid in een adembenemende mix van 

dans, glitterkostuums en prachtige muziek! 
De show duurt tot 22.00 uur. Om ca. 23.15 
uur bent u weer in uw opstapplaats. 

Uw arrangement is inclusief: 
entreebewijs (zitplaats 5e rang - ma t/m do)

Prijs per persoon: 
Bij 50 € 17,75 / Bij 45 € 18,75 / 
Bij 40 € 20,05 / Bij 35 € 21,75 /
Bij 30 € 24,00 

Vanaf € 17,75 p.p.  25 t/m 29 oktober 2006

Prijzen gelden voor 5e rang + van maandag t/m donderdag!  
Overige prijzen: weekeinden (vrijdag/zaterdag/zondag) 
 + 4e, 3e, 2e en 1e rang op aanvraag!

herfst - winter   3

BELANGRIJK

AANBIEDING!!

RAVENSTEIN

Vertrek ca. 10.30 uur vanuit uw opstapplaats 
naar Den Bosch waar u vrije pauze heeft 
tot 15.00 uur. Vertrek per touringcar naar 
restaurant ’t Veerhuis in  Ravenstein waar 
u gaat genieten van een, wat laat, maar 
zéér uitgebreid lunchbuffet. In dit gezellige 
restaurant bij het Veer aan de Maas kunt u 
heerlijk ontspannen voordat u vanaf 18.00 
uur het historische plaatsje Ravenstein gaat 
bezoeken. Om 18.45 uur luiden de kerk-
klokken en wordt de elektrische verlichting 
overgenomen door zijn romantische vari-
ant: de kaars! Duizenden kaarsen zullen het 
pittoreske stadje verlichten; dit schitterende 

evenement trekt al jaren vele bezoekers 
vanuit alle hoeken van Nederland. Om 19.00 
uur opent de burgemeester, middels het 
uitspreken van de kerstboodschap, deze 
unieke avond. Verlichte geveltjes, glühwein, 
kerstkraampjes… wandelt u rond en geniet 
u van dit bijzondere evenement! Om 21.15 
uur wordt ‘Ravenstein bij Kaarslicht’ op het 
Marktplein met een samenzang beëindigd. 
Hierna dooft men de kaarsen en alle elek-
trische verlichting brandt weer. Om 21.30 
uur is deze unieke sfeervolle kerstbeleving 
afgelopen. Dit moet u eenmaal meege-
maakt hebben! 

Om 21.45 uur aanvang terugreis.  
Om ca. 23.30 uur bent u weer terug in uw 
opstapplaats.  

Uw arrangement is inclusief: 
uitgebreid lunchbuffet  

Prijs per persoon: 
Bij 50 € 29,95 / 
Bij 45 € 31,50 /
Bij 40 € 33,40 /
Bij 35 € 35,85 / 
Bij 30 € 39,10

BIJ KAARSLICHT

BIJZONDER!!

Vanaf € 29,95 p.p.  16 december 2006
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ONTDEKKINGSTOCHT

FLUWEELENGROT

Om ca. 08.30 uur vertrek vanuit uw opstap-
plaats naar één van de gezelligste plaatsjes 
in Nederland: Valkenburg!  Onderweg 
koffie 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 duisternis van de grot. In het 
hart van de grot kunt u een hapje en een 

drankje kopen. Diner op terugreis.  
Om ca. 22.00 uur bent u weer terug in uw 
opstapplaats. 

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

Prijs per persoon: 
Bij 50 € 35,00 / Bij 45 € 36,75 / 
Bij 40 € 38,95 / Bij 35 € 41,70 /  
Bij 30 € 45,40

Openingstijden: 
In de weekends vanaf 10.00 uur / 
weekdagen vanaf 12.00 uur

Sluitingstijden: 
zondag t/m donderdag om 20.00 uur  
LET OP: dinsdag 19 december om 18.00 uur  
vrijdag en zaterdag om 21.00 uur 

Vanaf € 35,00 p.p. 17 november t/m 19 december 2006 

ROTTERDAMSE HAVENS + ECT MAASVLAKTE

Vanaf € 14,75 p.p. 

KERSTMARKT

Om ca. 13.00 uur vertrek vanuit uw opstap-
plaats naar het beginpunt van de haven-
rondrit (inmiddels is ook de gids in de bus 
gestapt). Het eerste deel van deze interes-
sante rondrit voert u langs de vele havens 
van Rotterdam-Zuid tot aan de Maasvlakte. 
Hier wordt de rit ca. een half uur onder-
broken voor een kopje koffie of thee met 
appelpunt. Daarna volgt het tweede deel 
van deze tocht naar het terrein van de ECT, 
direct gelegen aan de Noordzee. Voor veel 
rederijen is dit een unieke locatie omdat 

de schepen niet ver de haven hoeven 
in te varen. Denkt u hierbij aan schepen 
met een capaciteit van 10.000 TEU (TEU 
is de standaardmaat voor het tellen van 
containers). Ook vindt u op deze terminal 
de zogenaamde Robotwagens; zij zorgen 
voor het vervoer van de containers tussen 
het schip en het terrein waar de containers 
tijdelijk zijn opgeslagen. Al met al een 
bijzondere leerzame middag!  

Om ca. 17.00 uur aanvang terugreis.  
Om ca. 17.45 uur bent u weer terug in uw 
opstapplaats.  

Uw arrangement is inclusief:  
rondrit o.l.v. gids / koffie of thee met ap-
pelpunt  
  
Prijs per persoon:  
Bij 50 € 14,75 / Bij 45 € 16,10 / 
Bij 40 € 17,80 / Bij 35 € 19,95 / Bij 30 € 22,90

Mogelijkheid 3-gangendiner ter afsluiting van deze middag! Toeslag vanaf € 15,50 per persoon. 
TIP

Wilt u liever diner of buffet in Valkenburg? Dit is mogelijk; prijs op aanvraag!
TIP

CANNENBURCH IN KERSTSFEER!

Om ca. 10.00 uur (do+vr) / 08.30* uur  
(za.) vertrek vanuit uw opstapplaats  
naar Vaassen. Onderweg koffie met 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.  
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. 

Uw arrangement is inclusief: 
2 x koffie / 1 x gebak  / 
entree Cannenburch / 3-gangen diner 
 
Prijs per persoon: 
Bij 50 € 36,90 /Bij 45 € 38,30 / 
Bij 40 € 39,95 / Bij 35 € 42,20 / Bij 30 € 45,15

*Zaterdagtoeslag vertrek 08.30 uur:
Bij 50 € 0,75 / Bij 45 € 0,80 /
Bij 40 € 0,90 / Bij 35 € 1,05 / Bij 30 € 1,20
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Donderdag + vrijdag mogelijk 
terugvertrek 19.00 uur - géén  
diner onderweg -  aankomst in  
uw opstapplaats ca. 21.00 uur.  
Reductie € 10,00 per persoon!

TIP

Vanaf € 36,90 p.p. 14  t/m 16 december 2006 
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MONSCHAUMOOI...MOOI...

DICKENS FESTIJN DEVENTER

Om ca. 07.45 uur vertrek vanuit uw opstap-
plaats naar Deventer. Onderweg koffie met 
gebak. Het Dickens Festijn, een inmiddels 
niet meer weg te denken evenement in 
de donkere dagen voor kerst. Met meer 
dan 100.000 bezoekers -houdt u rekening 
met wachttijden – herleeft het 19e eeuwse 
sfeertje van Charles Dickens in volle glorie 
in de Walstraat en in de omgeving van het 
historische Bergkwartier. De circa 350 per-
sonages uit de beroemde boeken van de 
Engelse schrijver Dickens komen tot leven; 
o.a. David Copperfield, de vrek Scrooge, de 
weesjongen Oliver Twist ze zijn er allemaal. 

Zondag 16 december staat de gehéle bin-
nenstad in het teken van kerst: een grote 
kerstmarkt op de Brink, kerstkoopzondag, 
kerstmuziek op straat en concerten in 
de kerken. Om 16.30 uur aanvang terug-
reis (onderweg diner). Om ca. 21.00 uur 
bent u weer terug in uw opstapplaats.  

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

Prijs per persoon: 
Bij 50 € 33,25  /Bij 45 € 34,85 /
Bij 40 € 36,75 / Bij 35 € 39,35 / Bij 30 € 42,75

Vanaf € 33,25 p.p. 16 + 17 december 2006 - beide dagen van 11.00 tot 17.00 uur

Om ca. 08.00 uur vertrek vanuit uw 
opstapplaats naar de Eifel waar één van 
de mooiste Duitse stadjes ligt: Monschau. 
Onderweg koffie met vlaai. Monschau, iets 
groter dan een gehucht maar te klein om 
te verdwalen. Hoe je ook loopt, je komt 
altijd weer uit bij de Rur, het riviertje dat 
zich kronkelend een weg baant door het 
eeuwenoude plaatsje met de kunstige 
vakwerkhuizen. Geniet u van de gezellig-
heid in dit prachtige plaatsje. Om 16.30 
uur aanvang terugreis (onderweg diner). 

Om ca. 21.30 uur bent u weer terug in uw 
opstapplaats. 

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

Prijs per persoon: 
Bij 50 € 34,35 / Bij 45 € 36,45 /  
Bij 40 € 39,00 / Bij 35 € 42,35 / Bij 30 € 46,85

Vanaf € 34,35 p.p. Kerstmarkt in de weekends (vr-za-zo) 
 24 november t/m 23 december 2006 (niet op 26-11-2006)
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IN KERSTSFEER!

Vanaf € 36,90 p.p. 14  t/m 16 december 2006 

AANRADER!!

Sluit deze dag af met een onvergetelijk buffet. Twee uur lang mag u onbeperkt eten en drinken. Keuze uit  
zowel een Hollands warm- & koud buffet en een Oosters buffet (met o.a. wokken). Toeslag €10,25 per persoon. 

TIP

KEULEN KERSTMARKT

Vanaf € 24,45 p.p. 25 november t/m 23 december 2006 - dagelijks van 11.00 tot 21.00 uur
 (niet op 26-11-2006) 

Vertrek ca. 07.30 
uur vanuit uw 
opstapplaats naar 
Keulen. Onderweg 
koffie met vlaai. 
De kerstmarkt in 
Keulen is verdeeld 

over 4 pleinen. De oudste en grootste 
kerstmarkt vindt plaats op de Neumarkt, 
het centrale plein in het winkelcentrum 
van de binnenstad. Op de Rudolfplatz 

zorgt de middeleeuwse Hahnentorburcht 
voor een sprookjesdecor. Volgens de 
‘kenners’ zijn deze 2 markten de toppers. 
De 2 overige (kleinere) kerstmarkten vindt 
u op de Alter Markt (voor het Raadhuis) 
en op het plein voor de wereldberoemde 
Dom van Keulen. Mogelijkheden genoeg 
om deze dag door te komen. Om 19.00 
uur aanvang terugreis. Om ca. 22.30 uur 
bent u weer terug in uw opstapplaats. 

Uw arrangement is inclusief: 
2 x koffie / 1 x vlaai

Prijs per persoon: 
Bij 50 € 24,45 / Bij 45 € 26,65 /
Bij 40 € 29,45 / Bij 35 € 33,10 / Bij 30 € 37,90
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ALPINCENTER BOTTROP

LEUVENSE KERSTMARKT

Vertrek ca. 08.00 uur vanuit uw opstap-
plaats naar de eeuwenoude universiteits-
stad Leuven. Onderweg koffie met gebak. 
Geen stad in Vlaanderen spreekt zo tot de 
verbeelding als de (sinds 1 januari 1995) 
hoofdstad van de provincie Vlaams-Bra-
bant: Leuven! De diverse universiteitsge-
bouwen (anno 1425), de gezellige Grote 
Markt, het schitterende stadhuis en de 
prachtige Sint Pieterskerk….. er valt zo 

veel te zien! Voor de 19e keer dit jaar 
bevindt zich op het Mgr. Ladeuzeplein 
en het Herbert Hooverplein de gezellige 
kerstmarkt. Talloze kraampjes met mooie 
kerstartikelen, geschenken, oude ambach-
ten en kunstwerkjes ademen de sfeer van 
kerst uit. Ook aan de inwendige mens is 
gedacht. De zoete lucht van glühwein, 
warme hapjes…er is van alles te koop. 

Wilt u nog meer van Leuven zien? Wandelt 
u dan nog even door het eeuwenoude 
centrum. De schoonheid van de prachtige 
oude gebouwen hebben in deze tijd van 
het jaar een betoverende uitstraling. Om 
17.30 uur aanvang terugreis (onderweg 
diner). Om ca. 22.00 uur bent u weer terug 
in uw opstapplaats.
    
Uw arrangement is inclusief: 
2 x koffie / 1 x gebak / 3-gangen diner
   
Prijs per persoon: 
Bij 50 € 29,90 / Bij 45 € 31,50 /  
Bij 40 € 33,55 / Bij 35 € 36,15 / Bij 30 € 39,65

Vanaf € 29,90 p.p. 14 t/m 17 december 2006 van 11.00 tot 23.00 uur (17-12-2006 tot 21.00 uur) 

DAGJE WINTERSPORT IN
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Vanaf €66,25 p.p. 

DE 19e

Vertrek ca. 06.30 uur vanuit uw opstap-
plaats naar Bottrop waar zich de langste 
‘Indoor-Skipiste’ ter wereld bevindt. Koffie 
onderweg in de bus. Deze dag is op basis 
van ‘All Inclusive’.  Dit houdt in: 
Entree Alpincenter / verhuur ski’s, skistok-
ken en skischoenen / snowboard en 
snowboardschoenen  / van binnenkomst 
tot vertrek doorlopend warm en koud 
buffet + álle consumpties t.w.: frisdrank, 

koffie, thee, bier en wijn! Door de grote 
panoramaramen in het restaurant kunt u 
bij de gezellige open haard de piste zien. 
Het zonneterras biedt een schitterend 
uitzicht op de omgeving rondom Bottrop. 
Alle ingrediënten voor een gezellige,  
sportieve dag zijn aanwezig.  
Veel plezier! 

Om 21.00 uur aanvang terugreis.  
Om ca. 01.30 uur bent u weer terug in uw 
opstapplaats.  

Uw arrangement is inclusief: 
1 x koffie in de bus / All inclusive  
arrangement Alpincenter Bottrop 

Prijs per persoon: 
Bij 50 € 66,25 / Bij 45 € 68,35 / 
Bij 40 € 71,05 / Bij 35 € 74,50 / Bij 30 € 79,15

Wilt u gedurende de dag wisselen van materiaal (b.v. van ski’s naar snowboard)? Extra kosten € 5,00.   
Het dragen van skihandschoenen is verplicht. Skilessen zijn mogelijk – prijzen op aanvraag! 

BELANGRIJK

ALL INCLUSIVE!!

Wilt u liever later vertrekken vanuit Leuven? Dat kan!  Terugvertrek 21.00 uur - géén diner onderweg – aankomst terug 
in uw opstapplaats ca. 23.15 uur. Reductie € 10,00 per persoon!

TIP
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OPENLUCHTMUSEUMWINTER IN HET

Vanaf € 26,80 p.p.  2 december 2006 t/m 14 januari 2007 (gesloten op 25-12-2006 + 1-1-2007)
 Openingstijden: dagelijks  12.00 - 20.00 uur
  24-12 + 31-12-2006 12.00 - 17.00 uur

DÜSSELDORFKERSTMARKT

Vertrek ca. 08.15 uur vanuit uw opstap-
plaats naar Düsseldorf. Onderweg koffie 
met gebak. Het moet gezegd: één van 
de grootste kerstmarkten van Duitsland 
vindt u in Düsseldorf, de op 4 na grootste 
stad van Duitsland! Werkelijk door bijna de 
hele stad vindt u kraampjes en haast ieder 
pleintje of straatje heeft zo zijn eigen sfeer. 
Opvallend is dat u hier veel sjieke inwoners 
uit Düsseldorf of uit de regio op de kerst-
markt tegenkomt. Vaak gekleed in dure 

bontjassen nippen ze graag een slokje 
glühwein weg en smullen ze heerlijk van al 
het lekkers dat bij de diverse kraampjes te 
koop is. Vergeet u vooral niet om ook een 
bezoek te brengen aan de diverse grote 
winkelhuizen aan de wereldberoemde 
Königsallee. U kijkt uw ogen uit. Naarmate 
de middag vordert wordt het op de kerst-
markt steeds gezelliger! Voor sommige 
mensen is dit wellicht een té drukke grote 
markt maar u moet op zijn minst éénmaal 

een bezoek aan de Düsseldorfer Weih-
nachtsmarkt meegemaakt hebben!  

Om 19.00 uur aanvang terugreis.  
Om ca. 22.00 uur bent u weer terug in  
uw opstapplaats. 

Uw arrangement is inclusief: 
2 x koffie / 1 x gebak 

Prijs per persoon: 
Bij 50 € 22,50 / Bij 45 € 24,45 /
Bij 40 € 26,90 / Bij 35 € 30,10 / Bij 30 € 34,35

Vanaf € 22,50 p.p. 23 november t/m 23 december 2006 (niet op 26-11-2006) 
 Openingstijden:  zondag - donderdag 11.00 - 20.00 uur 
  vrijdag + zaterdag 11.00 - 21.00 uur 

Vertrek ca. 10.00 uur vanuit uw opstap-
plaats naar Arnhem. Onderweg koffie met 
gebak. Winter in het Openluchtmuseum 
laat ons een beetje terugdenken aan de 
winters van vroeger. In het park is van alles 
te zien en te doen. Het grote entreeplein 
is omgetoverd tot een gezellige ijsvloer 
(schaatsen zijn te leen). Uit de luidspea-
kers klinkt muziek. In en rond de sfeervol 
verlichte huizen heerst een gezellige 
wintersfeer die we nog (her)kennen uit 

de verhalen van onze opa’s en oma’s. U 
ontmoet de Betuwse boerin, zij is druk 
met het middageten máár…. altijd in voor 
een praatje! De geur die opstijgt van haar 
kolenfornuis roept herinneringen op. Na-
tuurlijk rijden er ook de verschillende oude 
trams door het park: wie weet neemt u 
plaats in de beroemde Rotterdamse ‘Lijn 2 
Charlois’! In het Openluchtmuseum geniet 
u NU van de winters van TOEN! 

Om 19.45 uur aanvang terugreis.  
Om ca. 21.45 uur bent u weer terug in  
uw opstapplaats. 

Uw arrangement is inclusief: 
2 x koffie / 1 x gebak / 
entree Openluchtmuseum 

Prijs per persoon: 
Bij 50 € 26,80 / Bij 45 € 28,15 /
Bij 40 € 29,85 / Bij 35 € 32,10 / Bij 30 € 35,10  
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Mogelijkheid 3-gangendiner  
onderweg. Vertrek vanuit  
Openluchtmuseum 17.45 uur.  
Toeslag vanaf € 15,50 per persoon.

TIP
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WINTERDAGTOCHT

Heeft u iets te vieren of wilt u een ontspan-
nen avondje uit samen met uw collega’s 
of vrienden dan is feesterij ‘t Tunneke in 
Schijndel dé locatie! U heeft keuze uit zo’n 
20 verschillende thema’s; wij noemen o.a. 
Raadselachtig Moordfeest (nieuw), 
’t Fist van de Mulderkes, Vlaamsche Kermis, 
Bourgondisch Verpleegfestijn enz. 

Prijzen per persoon variëren (afhankelijk 
van thema) van € 37,50 tot € 61,00. Diner, 
entourage en entertainment zijn perfect 
op elkaar afgestemd tot een avondvullend 
programma; tevens geldt ALL INCLU-
SIVE….dus u kunt zoveel eten en drinken 
(géén buitenlands gedistilleerd) als u 
wenst. Een onvergetelijke avond staat u  
te wachten! De vertrektijd vanaf uw  

opstapplaats naar Schijndel is ca. 2 uur 
vóór aanvang van de diverse openingstij-
den. 

Openingstijden als volgt: 
Maandag t/m donderdag 19.30 - 23.30 uur
 Vrijdag en zaterdag  20.00 - 24.00 uur  
 Zondag  18.00 - 22.00 uur

Busprijs € 503,-  

MET BINGO

8   herfst - winter

Vanaf € 29,95 p.p. 

Om ca. 08.30 uur vertrek vanuit uw 
opstapplaats naar restaurant Boschzicht 
in Scherpenzeel (op de grens van de 
Gelderse Vallei en de Utrechtse Heuvel-

rug). Bij aankomst koffie met een warme 
appelpunt. Omstreeks 11.00 uur aanvang 
rondrit per touringcar (o.l.v. gids) door het 
winterse landschap. De tocht voert u langs 
diverse kastelen, door schilderachtige 
dorpjes en mooie bossen. Geniet u van 
de natuur in deze tijd van het jaar en de 
boeiende uitleg van de gids. Om 12.30 uur 
aankomst terug in restaurant Boschzicht 
voor een ouderwetse Hollandse winter-
maaltijd (erwtensoep, stamppotten boe-
renkool en zuurkool met worst en spek). 
Als ‘toetje’ een heerlijke pudding. Nadat 
iedereen voldaan is worden er 3 rondjes 
bingo gespeeld. Natuurlijk zijn er een paar 
leuke prijsjes te winnen! Deze gezellige 

dag wordt afgesloten met een kopje koffie 
of thee met een plak cake. Om 16.30 uur 
terugvertrek naar uw opstapplaats. Om ca. 
18.30 uur bent u weer terug in uw opstap-
plaats. 

Uw arrangement is inclusief: 
2 x koffie / 1 x warme appelpunt /  
rondrit olv gids / 3-gangen wintermaaltijd / 
1 x koffie of thee met plakje cake /  
3 rondjes bingo  

Prijs per persoon: 
Bij 50 € 29,95 / Bij 45 € 31,25 / 
Bij 40 € 32,75 / Bij 35 € 34,75 / Bij 30 € 37,45   

‘t TUNNEKEFEESTER IJ15
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BOEK NU HET FEEST VAN UW KEUZE!

Om ca. 11.00 uur vertrek vanuit uw opstap-
plaats naar restaurant ‘De Gouden Leeuw’ 
in Terheijden waar het programma begint 
met een heerlijke warme maaltijd. Na de 

maaltijd om 14.00 uur aanvang van de 
gezellige theatermiddag ‘Aan de keukenta-
fel’; een cabaretachtig programma speciaal 
voor senioren. De nostalgische humor, de 
aansprekende liedjes en de herkenbare on-
derwerpen zullen u bekoren. Lengte voor-
stelling 2 x 45 minuten. Tussendoor pauze 
van ca. 20-30 minuten. Na de voorstelling 
koffie of thee met koek. Om ca. 18.15 uur 
bent u weer terug in uw opstapplaats. 

Uw arrangement is inclusief: 
3-gangen warme maaltijd /  
3 consumpties / theatermiddag /  
1 koffie of thee met koek 

Prijs per persoon: 
Bij 50 € 39,65 / Bij 45 € 40,65 /
Bij 40 € 41,95 / Bij 35 € 43,55 / Bij 30 € 45,75     

Vanaf € 39,65 p.p. 1, 2, 8 en 9 november 2006
 overige data (gehele jaar) op aanvraag - groepsgrootte moet dan 
 minimaal 50 personen zijn

‘MOOI WEER’THEATERGROEP 16IN GOUDEN LEEUW

’t Tunneke hanteert de volgende regel: ‘Het wijzigen van het aantal deelnemers mag uiterlijk 7 dagen voor het feest 
met een maximale afwijking van 10% op het oorspronkelijk gereserveerde aantal. Binnen 7 dagen worden geen 
wijzigingen geaccepteerd’.

BELANGRIJK

SPECIAAL VOOR SENIOREN


