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“We nemen de bus”…..is echt een nieuwe 
trend aan het worden. En met reden!
We nemen de bus is steeds vaker de eind-
conclusie als bedrijven, scholen of vereni-
gingen de verschillende mogelijkheden 
van het beschikbare vervoer hebben ge-
analyseerd. De voordelen ten opzichte van 
de auto en de trein zijn legio: We brengen 
u veilig en comfortabel, op de afgespro-
ken tijd van deur tot deur. Behalve dat het 
een gezellige vorm van vervoer is kan ook 
niemand de weg kwijt raken. Parkeerpro-
blemen nemen wij voor onze rekening en 
een “BOB” leveren we er standaard bij net 
zoals Air Conditioning en toilet. Op verzoek 
kunnen wij ook touringcars met DVD en/of 
koffiebar/koelkast leveren. 
De touringcar is met voorsprong ook het 
meest milieuvriendelijke vervoermiddel. 
Als voorbeeld nemen we een ritje Amster-
dam – Nice retour. Als u die reis maakt met 
een lijnvliegtuig produceert dat per per-
soon 634 kg CO2; met een middenklasse 
auto met 2 passagiers is dat 352 kg CO2; 

met de TGV 146 kg CO2. Reist u per tou-
ringcar dan is de CO2 productie slechts 62 
kg CO2 per persoon!* Op kleinere schaal 
geldt dat natuurlijk ook voor lokale ritten. 
Daarbij behoort de touringcar zoals die 
door ons wordt toegepast tot de veiligste 
in zijn soort met standaard ingebouwde 
rolbeugels in het dak en veiligheidsriemen 
op alle zitplaatsen. Met ons jonge  
wagenpark van gemiddeld 2 jaar oud bent 
u altijd verzekerd van een moderne en 
bedrijfszekere touringcar.
Behalve de suggesties uit deze nieuwste 
Nieuwsbrief staat ons ‘maatwerk team’ 
altijd voor u klaar met nieuwe en verras-
sende ideeën.
                                                                  

Bas de Voogd
facility manager Contiki Holland
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“We nemen de bus”

• Bij de auto’s is uitgegaan van een middenklasser en twee 
personen. Zodra er meer personen in de auto zitten daalt  
de CO2-uitstoot per persoon fors. 

 
• De afstand naar Nice verschilt per vervoermiddel. Het vlieg-

tuig legt de kortste afstand af, vervolgens de auto en bus.  
De trein maakt de meeste kilometers.

• Dat vliegtuigen van charter- en budget- maatschappijen  
per persoon minder CO2 uitstoten dan die van lijndiensten, 
komt vooral doordat die vluchten meestal uitverkocht zijn  
en er nieuwe, zuinigere vliegtuigen worden gebruikt. 

*bron: www.milieucentraal.nl

MOOI... MOOI... MONSCHAU

Om ca. 08.00 uur vertrek vanuit uw opstap-
plaats 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 stadje 
met de kunstige vakwerkhuizen. Geniet u 
van de gezelligheid in dit sprookjesachtige 
decor. Om 15.30 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 35-39 € 41,40 / Bij 40-44 € 38,25 / 
Bij 45-49 € 35,85 / Bij 50-54 € 34,15 / 
Bij 55-61 € 32,65

Vanaf € 32,65 p.p. Kerstmarkt in de weekends (vrijdag t/m zondag) van 23/11 t/m 23/12 2007.
 (vrijdagen vanaf 14.00 uur / zater- en zondagen vanaf 11.00 uur ).

AANRADER!! 1

Touringcar

Internationale trein

Hogesnelheidstrein

Personenauto (diesel)

Personenauto (lpg)

Personenauto (benzine)

Modern vliegtuig (charter / lage kosten)

Modern vliegtuig (economy class)

CO2-uistoot per persoon (in kilo) bij retour Amsterdam - Nice*
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HOLIDAY ON ICE IN AHOY, ROTTERDAM

KERSTMARKT FLUWEELENGROT

Om ca. 09.00 uur vertrek vanuit uw opstap-
plaats naar één van de gezelligste plaatsjes 
in Nederland: Valkenburg!  In Valkenburg 
vormt de Fluweelengrot dit jaar voor de 
10e keer het decor voor een grootse en 
unieke kerstmarkt met als thema  

‘Christmas Elves’. Twinkelende lampjes, 
weerkaatsend tegen de zachtgele mergel-
wand, 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: 
entree grot / 3-gangen diner

Prijs per persoon: 
Bij 35-39 € 36,25 / Bij 40-44 € 33,65 /
Bij 45-49 € 31,65 / Bij 50-54 € 30,20 /
Bij 55-61 € 28,95  

Vanaf € 28,95 p.p. 16/11 t/m 22/12/2007 

Om ca. 18.00 uur vertrek vanuit uw opstap-
plaats (maximaal 3 opstapplaatsen). De 
nieuwe show  ‘Romanza’ staat voor alles 
wat met liefde te maken heeft. Artistiek 
directeur Frank Wentink en producent Marc  
Forno (bekend als jurylid van Sterren 
Dansen op het IJs) zijn erin geslaagd een 
magnifiek spektakel over liefde en haat op 
te zetten. Geniet van de meest romantische 
klassiekers op het ijs, zoals o.a.  Romeo & 
Juliette, Ceasar & Cleopatra en Samson &  
Delilah en laat u meeslepen door passie, 

liefde en haat, verwerkt in gepassioneerde 
scènes, muziek en moderne choreografie. 
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)

Prijs per persoon: 
Bij 35-39 € 22,60 /Bij 40-44 € 21,15 /
Bij 45-49 € 20,00 /Bij 50-54 € 19,20 /
Bij 55-61 € 18,50

Vanaf € 18,50 p.p.*  24 t/m 28 oktober 2007

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

AANBIEDING!!

RAVENSTEIN BIJ KAARSLICHT

Vertrek ca. 10.30 uur vanuit uw opstapplaats 
naar Den Bosch waar u vrije pauze heeft tot 
15.00 uur. Vertrek per touringcar naar een 
restaurant in Rosmalen voor een, wat laat, 
maar zéér uitgebreid lunchbuffet. Om 17.15 
uur vertrek naar het historische plaatsje 
Ravenstein. 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 dat tot 
21.30 uur zal duren. 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 35-39 € 33,85 /
Bij 40-44 € 31,65 /
Bij 45-49 € 29,95 /
Bij 50-54 € 28,65 /
Bij 55-61 € 27,60

BIJZONDER!!

Vanaf € 27,60 p.p.  Alléén op 15 december 2007

2

3

4

1

Openingstijden: in de weekends vanaf 10.00 uur, weekdagen vanaf 12.00 uur
Sluitingstijden: zondag t/m donderdag om 20.00 uur, vrijdag en zaterdag  
 om 21.00 uur (LET OP! zaterdag 22 december om 18.00 uur).

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

10e KEER!!



LICHTJESAVOND DELFT

DICKENS FESTIJN DEVENTER

Om ca. 08.00 uur vertrek vanuit uw opstap-
plaats naar Deventer. Onderweg koffie met 
gebak. Het Dickens Festijn is een inmiddels 
niet meer weg te denken evenement in de 
donkere dagen voor kerst. Met meer dan 
100.000 bezoekers herleeft het 19e-eeuw-
se sfeertje van Charles Dickens in volle 
glorie in de Walstraat en in de omgeving 
van het historische Bergkwartier. De circa 
350 personages 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 binnenstad in het teken van 
kerst: een grote kerstmarkt op de Brink, 
kerstkoopzondag, kerstmuziek op straat 
en concerten in de kerken. Om 16.00 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 / 3-gangen diner 

Prijs per persoon: 
Bij 35-39 € 38,60 / 
Bij 40-44 € 36,25 /
Bij 45-49 € 34,35 / 
Bij 50-54 € 32,95 /
Bij 55-61 € 31,85

Vanaf €31,85 p.p. 15 + 16 december 2007 - beide dagen van 11.00 tot 17.00 uur 

Vanaf € 26,50 p.p.  Alléén op 11 december 2007

Om ca. 14.30 uur vertrek vanuit uw opstap-
plaats naar een restaurant in Pijnacker 
voor een warm / koud buffet. Om 17.00 
uur vertrek naar Delft waar dit jaar in de 
historische binnenstad vanaf 16.00 uur 
voor de 10e keer de Delftse Lichtjesavond 
wordt gehouden. Onder het genot van 
o.a. chocolademelk, oliebollen, glühwein 
en erwtensoep kunt u genieten van de 
kerstmarkt, het kersttoneelstuk en de ski- 
en schaatsbaan. Bij de talloze kraampjes 
vindt u leuke spullen en allerlei lekkers; bij 

de vele houtvuurtjes kunt u zich heerlijk 
opwarmen. Vanaf 18.30 uur speelt de 
Koninklijke Harmonie Delft vrolijke en 
makkelijk mee te zingen kerstliedjes op 
de Markt. Nadat de markt is volgestroomd 
spreekt de burgemeester zijn welkomst-
woord. Om 19.00 uur worden de lichtjes in 
de 18-meter hoge boom uit de zusterstad 
Freiburg aangestoken. Pas dan zullen de 
ruim 100 kerstballen, speciaal versierd door 
leerlingen van Delftse basisscholen, goed 
te zien zijn. Na het ontsteken van de licht-

jes is er in de hele binnenstad tot 22.00 uur 
van alles te doen. Om 22.15 uur aanvang 
terugreis. Om ca. 23.30 uur bent u weer 
terug in uw opstapplaats. 

Uw arrangement is inclusief: 
koud/warm lunchbuffet 

Prijs per persoon: 
Bij 35-39 € 30,40 /Bij 40-44 € 29,05 
Bij 45-49 € 28,00 /Bij 50-54 € 27,15 / 
Bij 55-61 € 26,50

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

KERSTMARKT KEULEN

Vertrek ca. 07.00 uur vanuit uw opstap-
plaats 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 ‘ken-
ners’ 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 ca. 20.00 uur aanvang terugreis.  
Om ca. 23.15 uur bent u weer terug in uw 
opstapplaats. 

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

Prijs per persoon: 
Bij 35-39 € 29,95 / Bij 40-44 € 26,75 /
Bij 45-49 € 24,30 / Bij 50-54 € 22,60 /
Bij 55-61 € 21,10
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Vanaf € 21,10 p.p. 22 november t/m 23 december 2007 
     dagelijks van 11.00 tot 21.00 uur
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DICKENS FESTIJN DEVENTER

DAGJE WINTERSPORT IN ALPINCENTER BOTTROP

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, skistokken en 
skischoenen / snowboard en snowboard-
schoen / van 11.30 – 22.00 uur doorlopend 
warm en koud buffet / van binnenkomst 
tot vertrek álle consumpties t.w.: frisdrank, 
koffie, thee, bier en wijn.Door de grote pa-

noramaramen 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 opstap-
plaats.  

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

Prijs per persoon: 
Bij 35-39 € 78,65 / Bij 40-44 € 75,15 /
Bij 45-49 € 72,40 / Bij 50-54 € 70,20 / 
Bij 55-61 € 68,50

Vanaf € 68,50 p.p.
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DE 19E LEUVENSE KERSTMARKT
Vanaf € 28,85 p.p. 7 t/m 16 december 2007 van 11.00 tot 23.00 uur
 (10 t/m 13/12/2007 van 14.00 tot 21.00 uur)

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. De diverse universiteitsgebouwen 
(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 Hoover-

plein de gezellige kerstmarkt. Talloze 
kraampjes met mooie kerstartikelen, ge-
schenken, oude ambachten en kunstwerk-
jes 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 Leu-

ven 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 16.00 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 35-39 € 35,80 / 
Bij 40-44 € 33,35 /
Bij 45-49 € 31,45 / 
Bij 50-54 € 29,95 / 
Bij 55-61 € 28,85
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ALL INCLUSIVE!!

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



KERSTMARKT DÜSSELDORF

WINTER IN HET OPENLUCHTMUSEUM

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 luidspre-
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 middag-
eten máár…. altijd in voor 
een praatje. De geur die 
opstijgt vanaf haar kolenfor-
nuis roept herinneringen op 
aan vroeger. Natuurlijk rijden 
er ook de verschillende oude 
trams door het park: wie 
weet neemt u plaats in de 
beroemde Rotterdamse ‘Lijn 
2 Charlois’! In het Openlucht-
museum geniet u NU van de 
winters van TOEN! 
Om 17.00 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 / entree 
Openluchtmuseum / 3-gangen diner 

Prijs per persoon: 
Bij 35-39 € 47,40 / Bij 40-44 € 45,25 /
Bij 45-49 € 43,70 / Bij 50-54 € 42,40 /
Bij 55-61 € 41,40

Vanaf € 41,40 p.p. 1 december 2007 t/m 13 januari 2008 (gesloten op 25/12/2007 + 1/1/2008)
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Vanaf €21,15 p.p.  22 november t/m 23 december 2007
 Openingstijden:  zondag t/m donderdag van 11.00 tot 20.00 uur
  vrijdag + zaterdag van 11.00 tot 21.00 uur

Vertrek ca. 07.00 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 op de kerstmarkt 
veel sjieke inwoners uit Düsseldorf of uit 
de regio tegenkomt. Vaak gekleed in dure 
bontjassen nippen ze graag een slokje 

glühwein weg en smullen ze 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 
warenhuizen aan de wereldberoemde 
Königsallee. U kijkt uw ogen uit. Naar-
mate de middag vordert wordt het op de 
kerstmarkt steeds gezelliger! Voor som-
mige mensen is dit wellicht een té drukke 
/ grote markt maar u moet op zijn minst 
éénmaal een bezoek aan de Düsseldorfer 
Weihnachtsmarkt meegemaakt hebben!  

Om 20.00 uur aanvang terugreis. 
Om ca. 23.15 uur bent u weer terug in uw 
opstapplaats. 

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

Prijs per persoon:
Bij 35-39 € 29,55 / Bij 40-44 € 26,55 /
Bij 45-49 € 24,25 / Bij 50-54 € 22,55 /
Bij 55-61 € 21,15
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KERSTMARKT EN KAARSJESAVOND ORCHIDEEËN HOEVE
Vanaf € 43,85 p.p.  12, 13, 14, 19, 20 en 21 december 2007 van 09.00 tot 21.00 uur

COUNTRY EN CHRISTMAS FAIR IN KASTEEL DE HAAR

Vertrek ca. 10.00 uur vanuit uw opstap-
plaats naar Haarzuilens. Dit jaar wordt voor 
de tiende keer de Country & Christmas Fair 
georganiseerd in de tuinen en de kapel 
van Kasteel De Haar. Honderden vuurkor-
ven, kerstbomen en kilometers sfeerver-

lichting leiden de bezoekers langs 
de ruim 200 stands. U vindt hier 
de meest bijzondere en trendy 
kerstaccessoires; feestelijke nou-
veautés en heel veel romantische 
sfeerelementen welke uw huis 
in de decembermaand kunnen 
omtoveren tot een waar ‘kersthuis’. 
Op diverse locaties rondom het 
Kasteel treden regelmatig schit-
terend klinkende á capella koren 
op. Ook aan de inwendige mens is 
gedacht. De keuken van ‘La Place’ 

(bij velen welbekend) verwent u met de 
heerlijkste hapjes tussendoor, een sma-
kelijke lunch of zo tegen het eind van de 
dag met een warme maaltijd. Echter, ook 
bij diverse andere kraampjes kunt terecht 
voor allerlei lekkers. 

Hoe later op de avond hoe meer de sfeer 
tot zijn recht komt, vandaar dat wij aan 
u de keus laten op welk tijdstip u terug 
vertrekt.

Tijdens de fair worden er rondleidin-
gen gegeven door het kasteel. Kaarten 
kunnen uitsluitend door u zelf aan de 
kassa van het kasteel gekocht worden 
á € 5,00 per persoon. 
 
Uw arrangement is inclusief: 
entree Country & Christmas Fair 

Prijs per persoon: 
Bij 35-39 € 27,15 / Bij 40-44 € 25,25 /
Bij 45-49 € 23,85 / Bij 50-54 € 23,00 /
Bij 55-61 € 22,10

Vanaf € 22,10 p.p. 21 t/m 25 november 2007 van 11.00 ot 22.00 uur 
 (zondag 25/11/2007 van 10.00 tot 18.00 uur)

Vertrek ca. 10.00 uur vanuit uw opstap-
plaats naar Luttelgeest. Onderweg lunch. 
De Orchideeën Hoeve opent dit jaar voor 
de 19e keer haar deuren voor de jaarlijkse 
kerstmarkt; naar verluidt hét Mekka van 
het nationale kerstgebeuren. Bij aankomst 
ontvangst met koffie of thee met warme 
apfelstrudel. Door de groeiende populari-
teit van de orchidee is het thema dit jaar: 
‘feestelijke woonideeën met orchideeën’. 
Laat u verrassen door de vele mogelijkhe-

den om de orchidee 
te combineren met 
o.a. romantisch ge-
dekte tafels of prach-
tige kerstbomen. 
Ook de meer dan 50 
aanwezige creatieve 
hobbyisten zorgen 
voor een variatie aan 

kerstideeën.  
Om 17.00 uur 
3-gangen diner 
in het restaurant. 
Vanaf 18.30 
uur worden de 
showtuinen  
geopend waar 

inmiddels honderden kaarsjes branden. 
Een unieke maar vooral sfeervolle  
ambiance, waar het na een romantische 
wandeling, onder het genot van een 
glaasje glühwein en luisterend naar de 
zangkoren die stemmige kerstliederen  
ten gehore brengen, goed toeven is.

Om 21.00 uur aanvang terugreis. Om ca. 
23.30 uur bent u weer terug in uw opstap-
plaats. 

Uw arrangement is inclusief: 
koffietafel / 2 x koffie/thee / 
1 x apfelstrudel / bezoek kerstmarkt / 
3-gangen diner / vanaf 18.30 uur entree 
sfeertuinen / orchidee in cadeauverpak-
king 

Prijs per persoon: 
Bij 35-39 € 50,75 / Bij 40-44 € 48,35 / 
Bij 45-49 € 46,45 /Bij 50-54 € 45,05 / 
Bij 55-61 € 43,85

herfst - winter   7

13

12

11

10

Mogelijkheid 3-gangendiner in restaurant in Haarzuilens. 
Vertrek vanuit De Haar ca. 18.00 uur. 
Aankomst opstapplaats ca. 21.30 uur. Toeslag € 15,50 per persoon. 

TIP



 

Vertrek ca. 09.30 uur vanuit uw opstap-
plaats naar het Spoorwegmuseum in 
Utrecht. Bij aankomst Glühwein (of non-
alcoholisch drankje). Daarna kunt u op 
eigen gelegenheid het museum bezoeken. 
‘De grote ontdekking’, ‘Droomreizen’, ‘Stalen 
monsters’ of ‘De Werkplaats’..….iedere afde-
ling heeft zijn eigen verhaal. Om 12.30 uur 
aanvang theatervoorstelling (ca. 25 minu-
ten). Aansluitend om 13.15 uur stamppot 
diner. Geniet u van heerlijke ouderwetse 
winterse gerechten zoals Leidse hutspot 
met gehaktballetje en een kuiltje jus en 

boerenkool stamppot met een 
mini rookworst.’s Middags kunt 
u het museum verder verken-
nen of een bezoek brengen 
aan de schaatsbaan (schaatsen 
zijn gratis ter beschikking). Er 
valt genoeg te zien en te doen! 
Aanvang terugreis 17.00 uur. 

Uw arrangement is inclusief: 
1 x glühwein of non-alcoholisch drankje / 
theatervoorstelling / stamppot diner / glas 
huiswijn, glas bier of frisdrankje 

Prijs per persoon: 
Bij 35-39 € 40,60 / Bij 40-44 € 38,95 /
Bij 45-49 € 37,75 / Bij 50-54 € 37,25 /
Bij 55-61 € 37,75

Vanaf € 37,75 p.p. 10 december t/m 21 december 2007
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Vanaf € 45,35 p.p. 

Vertrek ca. 08.00 uur vanuit uw opstap-
plaats naar restaurant Wilhelminatoren op 
het drielandenpunt bij Vaals. Bij aankomst 
koffie met vlaai. Hierna volgen een paar 
rondjes bingo  waarbij leuke prijsjes te 
winnen zijn; aansluitend om ca. 12.30 uur 
een feestelijk 3-gangendiner. Om 14.00 uur vertrek per touringcar o.l.v. een ervaren 

gids via het mooie Limburgse heuvelland 
naar Maastricht…‘de parel van het zuiden’ 
(verwachte aankomst ca. 15.00 uur). Op 
het Vrijthof vindt u het gezellige
‘Winter Wonderland’; veel kerstkraampjes, 
een schaatsbaan met een heus après-ski 
café, een reuzenrad en diverse eet- en 
drinkgelegenheden. Geeft u er liever de 
voorkeur aan om te gaan winkelen in de 

vele winkelstraatjes……dan kunt u zich 
hier uitleven. Om 16.45 uur terugvertrek 
naar Vaals waar de dag wordt afgesloten 
met een broodmaaltijd. Om 18.15 uur 
aanvang terugreis. Om ca. 21.15 uur bent u 
weer terug in uw opstapplaats. 

Uw arrangement is inclusief: 
2 x koffie / 1 x vlaai / bingo / 3-gangen 
diner ’s middags / bezoek Maastricht / 
broodmaaltijd ‘s avonds

Prijs per persoon: 
Bij 35-39 € 52,75 / Bij 40-44 € 50,10 /
Bij 45-49 € 48,05 / Bij 50-54 € 46,60 / 
Bij 55-61 € 45,35

WINTER STATION IN HET SPOORWEGMUSEUM15
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Expocenter Hengelo
24 en 25 november 2007
van 10.00 tot 17.30 uur                  

Zeelandhallen Goes
1 en 2 december 2007                  
van 10.00 tot 17.30 uur

Rijnhal Arnhem
7 december 2007 van 11.00 tot 22.00 uur
8 december 2007 van 10.00 tot 17.30 uur

3 GROOTSTE OVERDEKTE 
KERSTMARKTEN VAN NEDERLAND
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Vermelde prijzen gelden t/m 31-03-2008, 
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.

Telefoon 0187 - 497610

BINGO EN ‘WINTERWONDERLAND’ IN ‘T SCHOENE LIMBURG

Wij verzorgen graag het vervoer naar de bestemming van uw keuze. 
Ook koffie/gebak op de heenreis of een diner op de terugreis is mogelijk.


