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Onze collega Joke, bij u allen bekend,
heeft gevraagd ons aan u voor te stellen.

Wij zijn de ‘meisjes’ van de financiële
administratie: Monica en Simone!

Het thuisfront van Monica bestaat uit
1 man en 1 kind. Het thuisfront van
Simone óók uit 1 man maar...2 kinderen.

Monica is in 1980 begonnen bij het
bedrijf (destijds Vermaat’s Autobedrijf /
Europa Express) en ze is nog steeds een
trouwe medewerkster. Haar werkzaam-
heden bestaan o.a. uit de brandstof-
administratie, een niet eenvoudige taak
voor zo’n 90 touringcars die in heel
Europa tanken. Erg belangrijk zeker
gezien de huidige hoge brandstofprijzen.
Tevens vervult zij de taak van kassier,
hetgeen o.a. inhoudt het verwerken van
de internationale declaraties van onze
touringcarchauffeurs. Zij heeft een zeer
sociale rol in het bedrijf; bij verjaardagen
en ziektes zorgt zij altijd voor attenties.
Simone is vanaf juni 1999 werkzaam bij
het bedrijf; hiervoor werkte zij in een
totaal andere branche, echter ook
administratief. Naast alle voorkomende

boekhoudkundige werkzaamheden
behoort de verzekeringsadministratie van
het wagenpark tot haar taak. Hieronder
valt ook de afhandeling van schades,
vaak met een buitenlandse tegenpartij.
Soms erg lastig, maar de schade-
formulieren in de diverse vreemde talen
maken dat het werk toch afwisselend en
spannend blijft.
Tijdens de vakanties vervangen zij elkaar
voor een aantal belangrijke werkzaam-
heden.
Voor beiden geldt: “Contiki Holland
bussen kom je overal in Europa tegen en
dan kijk je direct welke bus is het en
welke chauffeur rijdt er? Want óók
tijdens de vakanties blijf je bij het bedrijf
betrokken”!

Groetjes, Monica en Simone

MONICA & SIMONE VAN DE FINANCIËLE ADMINISTRATIE

3-DAAGSE KERSTREIS
LONDEN

1e dag: Vertrek om ca. 19.30 uur naar
de terminal van de Stena Line in Hoek
van Holland. De overtocht naar Harwich
vindt plaats om 22.00 uur met de nacht-
boot.’s Avonds aan boord dinerbuffet.
2e dag: ’s Morgens uitgebreid ontbijt-
buffet aan boord. Om 07.00 uur (plaat-
selijke tijd) aankomst in Harwich. Hierna
per touringcar naar het Hyde Park in
Londen (aankomst ca. 09.30 uur). U
heeft vrije pauze tot 18.30 uur. Er valt
genoeg te zien en te beleven: winkelen
in Oxford Street of het gigantische
warenhuis Harrod’s; slenteren door

Covent Garden of Hyde Park óf een
rondje meedraaien in de attractie
‘London Eye’ (een gigantisch reuzenrad
van waaruit u een schitterend uitzicht
over Londen heeft). Om 18.30 uur ver-
trek vanaf Hyde Park terug naar de Stena
Line terminal in Harwich. Afvaart 23.45
uur plaatselijke tijd. ’s Avonds aan boord
dinerbuffet.
3e dag: ’s Morgens uitgebreid ontbijt-
buffet aan boord. Na het ontbijt om ca.
08.00 uur aanvang terugreis.
Verwachte thuiskomst ca. 09.30 uur.

Inclusief:
overtocht Hoek van Holland-Harwich v.v. /
2 x overnachting aan boord Stena Line in
4-persoons binnenhut* / 2 x dinerbuffet /
2 x ontbijtbuffet
Prijs per persoon:
Bij 35-39 € 159,15 / Bij 40-44 € 154,50 /
Bij 45-49 € 151,00 / Bij 50-54 € 148,00 /
Bij 55-61 € 145,85

* Toeslag 2-persoons binnenhut € 10,– p.p.

221E LEUVENSE KERSTMARKT

Vanaf € 145,85 p.p.
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Vertrek ca. 08.00 uur. Onderweg koffie
met gebak. Voor de 21e keer wordt op

het Mgr. Ladeuzeplein en het Herbert
Hooverplein de gezellige kerstmarkt
georganiseerd. Wilt u nog meer van
Leuven zien? Wandelt u dan nog even
door het eeuwenoude centrum: de diver-
se universiteitsgebouwen (anno 1425), de
gezellige Grote Markt, het schitterende
stadhuis en de prachtige Sint Pieters-
kerk….. er valt zo veel te zien.
Om 16.00 uur aanvang terugreis.
Diner onderweg.
Verwachte thuiskomst ca. 21.00 uur.

Inclusief:
2 x koffie / 1 x gebak / 3-gangen diner
Prijs per persoon:
Bij 35-39 € 40,90 / Bij 40-44 € 38,35
Bij 45-49 € 36,35 / Bij 50-54 € 35,15
Bij 55-61 € 34,15

Vanaf € 34,15 p.p. 12 t/m 21 december 2008 van 11.00 tot 23.00 uur
(15 t/m 18/12/2008 van 14.00 tot 22.00 uur)



Vertrek ca. 09.00 uur. Onderweg koffie
met gebak. Antwerpen, altijd een
gezellige stad om te toeven. Op de
Groenplaats is het heerlijk ‘kuieren’ in
het kerstdorp. Feeërieke kerstverlichting
en sfeervolle muziek zorgen voor een
unieke sfeer in dit middeleeuwse stads-
gedeelte. Op de ijspiste op de Grote
Markt kunt u sierlijke pirouettes draaien.
De vele warenhuizen en winkels zijn een
paradijs voor de fanatieke shoppers!

Aanvang terugreis 17.30 uur.
Diner onderweg.
Verwachte thuiskomst ca. 21.30 uur.

Inclusief:
2 x koffie / 1 x gebak / 3-gangen diner

Prijs per persoon:
Bij 35-39 € 39,25 / Bij 40-44 € 36,90 /
Bij 45-49 € 35,10 / Bij 50-54 € 33,90 /
Bij 55-61 € 33,05

KERSTMARKT ANTWERPEN
Vanaf € 33,05 p.p. 12 t/m 26 december 2008
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Vertrek ca. 08.30 uur. Onderweg koffie
met gebak. Muziek in combinatie met

een prachtige
lichtshow
hullen de Grote
Markt in een mystieke sfeer. Bij de vele
kraampjes rondom de Beurs, de Vismarkt
en het Sint Katelijneplein heerst gezellige
drukte. Het 48-meters hoge reuzenrad,
verlicht met 18.000 lampjes, biedt een
schitterend uitzicht over het
3-kilometers lange kerstparcours en de
stad. Wie graag de schaatsen aanbindt,

kan dit doen op de openlucht ijspiste bij
het Sint-Katelijneplein.
Aanvang terugreis 17.00 uur.
Diner onderweg.
Verwachte thuiskomst ca. 21.30 uur.

Inclusief:
2 x koffie / 1 x gebak / 3-gangen diner

Prijs per persoon:
Bij 35-39 € 41,25 /Bij 40-44 € 38,65 /
Bij 45-49 € 36,60 /Bij 50-54 € 35,40 /
Bij 55-61 € 34,35

KERSTMARKT BRUSSEL
Vanaf € 34,35 p.p.
28 november t/m 28 december 2008
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1e dag: bezoek Antwerpen
2e dag: keuze uit bezoek aan: Leuven,
Brussel, Gent of Brugge.

Vertrek om ca. 09.00 uur naar het
centrum van Antwerpen. U heeft tot
18.00 uur de tijd om Antwerpen op
eigen gelegenheid te bezoeken. Om
18.00 uur haalt onze chauffeur u op en
brengt u naar het hotel; u verblijft in een
3-sterren hotel net buiten het centrum in
de oude havenbuurt ‘Het Eilandje’. In
deze trendy wijk met zijn vele pakhuizen,

sluisgebouwen en kades bevinden zich
veel restaurants en cafees. De volgende
dag, na het ontbijt, om 10.00 uur vertrek
naar de stad van uw keuze (Leuven,
Brussel, Gent of Brugge ). Ook deze dag
kunt u op eigen gelegenheid door-
brengen. Deze 2-daagse reis is de ideale
gelegenheid om 2 verschillende Belgische
steden te bezoeken; u kunt zich volop
uitleven met shoppen en/of het
bezoeken van musea of kerstmarkten.
Aanvang terugreis 2e dag 17.00 uur.
Verwachte thuiskomst ca. 19.00 uur.

Inclusief:
overnachting in 2-persoonskamer op
basis van logies/ontbijt.

Prijs per persoon:
Bij 35-39 € 70,65 / Bij 40-44 € 66,40
Bij 45-49 € 63,10 / Bij 50-54 € 60,45
Bij 55-61 € 58,50

2-DAAGSE STEDENREIS BELGIË
Vanaf € 58,50 p.p. oktober t/m december 2008
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TIPS
• In Antwerpen, Gent en Brugge kunt u een 2 uur durende stads-

wandeling o.l.v. een gids maken. In Brussel kunt u een 2 uur durende
rondrit o.l.v. een gids maken. Prijzen op aanvraag.

• Mogelijkheid 3-gangen diner tijdens de terugreis op de 2e dag.
Verwachte thuiskomst ca. 21.30 uur. Toeslag € 17,– per persoon.
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Vertrek om ca. 08.00 uur. Onderweg kof-
fie met vlaai. Bij aankomst 1 uur durende
rondvaart met rederij Stiphout over de
Maas; aan boord 1 glaasje glühwein. Na
de rondvaart heeft u vrije pauze tot

21.00 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 winkelstraten? Dan
kunt u zich in Maastricht uitleven!
Verwachte thuiskomst ca. 23.30 uur.

Inclusief:
2 x koffie / 1 x speciaal-vlaai / 1 uur
rondvaart / 1 glaasje glühwein

Prijs per persoon:
Bij 35-39 € 40,65 / Bij 40-44 € 37,05
Bij 45-49 € 34,25 / Bij 50-54 € 32,55
Bij 55-61 € 31,20

KERSTMARKT, WINTERLAND
+ VAREN IN MAASTRICHT

Vanaf € 31,20 p.p. Kerstmarkt + Winterland* 29 november t/m 23 december 2008
(*Winterland t/m 04 januari 2009)
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Vertrek om ca. 09.00 uur. In Valkenburg
vormt de Fluweelengrot dit jaar voor de
11e keer het decor voor een grootse en
unieke kerstmarkt met als thema
‘Christmas Elves’. 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 onderweg.
Verwachte thuiskomst ca. 22.00 uur.

Inclusief:
entree grot / 3-gangen diner

Prijs per persoon:
Bij 35-39 € 42,85 / Bij 40-44 € 39,75
Bij 45-49 € 37,40 / Bij 50-54 € 35,80
Bij 55-61 € 34,75

KERSTMARKT FLUWEELENGROT
Vanaf € 34,75 p.p.
14 november t/m 21 december 2008

Openingstijden: in de weekends vanaf 10.00 uur / weekdagen vanaf 12.00 uur
Sluitingstijden: zondag t/m donderdag om 20.00 uur
(LET OP: zondag 21 december om 18.00 uur) – vrijdag en zaterdag om 21.00 uur
TIP: Wilt u ’s avonds liever diner of buffet in Valkenburg?
Dit is mogelijk - prijs op aanvraag!
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Vertrek om ca. 08.00 uur. 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-eeuwse sfeertje van
Charles Dickens in volle glorie in de
Walstraat en in de omgeving van het
historische Bergkwartier. Zondag 21
december staat de gehéle binnenstad in
het teken van kerst: een grote kerstmarkt
op de Brink, kerstkoopzondag, kerstmu-

ziek op straat en concerten in de kerken.
Om 16.00 uur aanvang terugreis.
Diner onderweg.
Verwachte thuiskomst ca. 21.00 uur.

Inclusief:
2 x koffie / 1 x gebak / 3-gangen diner

Prijs per persoon:
Bij 35-39 € 42,05 / Bij 40-44 € 39,35
Bij 45-49 € 37,25 / Bij 50-54 € 35,75
Bij 55-61 € 34,85

DICKENS FESTIJN DEVENTER 8
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Vanaf € 34,85 p.p. alléén 20 + 21 december 2008
beide dagen van 11.00 tot 17.00 uur
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MARGRIET WINTER FAIR
Vanaf € 25,30 p.p. 14 t/m 20 november 2008 van 10.00 tot 18.00 uur
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Vertrek ca. 10.00 uur naar Haarzuilens,
waar voor de 11e keer de Country &
Christmas Fair georganiseerd wordt in de
tuinen en de kapel van Kasteel De Haar.
Honderden vuurkorven, kerstbomen en
kilometers sfeerverlichting leiden de
bezoekers langs de ruim 200 stands. U
vindt hier de meest bijzondere en trendy
kerstaccessoires; feestelijke nouveautés
en heel veel romantische sfeerelementen
welke uw huis in de decembermaand
kunnen omtoveren tot een waar
‘kersthuis’. Tijdens de fair worden er
rondleidingen gegeven. Kaarten hiervoor
kunnen echter uitsluitend door u zelf aan
de kassa van het kasteel gekocht worden
á € 5,00 per persoon. 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.

Inclusief:
entree Country &
Christmas Fair

Prijs per persoon:
Bij 35-39 € 28,65
Bij 40-44 € 26,60
Bij 45-49 € 25,00
Bij 50-54 € 24,25
Bij 55-61 € 23,25

COUNTRY & CHRISTMAS FAIR
IN KASTEEL DE HAAR

Vanaf € 23,25 p.p. 26 t/m 30 november 2008 van 11.00 tot 22.00 uur
(zondag 30/11/2008 van 10.00 tot 18.00 uur)

Vertrek ca. 09.00 uur naar de
Jaarbeurshallen in Utrecht. Ruim 70.000
dames beleven jaarlijks een gezellig dagje
uit tijdens dit 6 dagen durende winters
kerstfeest in 3 hallen van de Jaarbeurs. U
vindt hier de laatste trends op het gebied
van o.a. kerst, mode, beauty, lifestyle,
home decoration en reizen. U kunt
culinaire inspiratie opdoen en
verrassende cadeaus, kleding, make-up
en kerstdecoraties kopen. Geniet van de
optredens van de vele artiesten,

interviews met bekende Nederlanders en
wervelende modeshows!
Aanvang terugreis 17.30 uur.
Verwachte thuiskomst ca. 19.00 uur.

Inclusief:
entree Margriet Winter Fair

Prijs per persoon:
Bij 35-39 € 29,90 / Bij 40-44 € 28,30
Bij 45-49 € 26,90 / Bij 50-54 € 26,20
Bij 55-61 € 25,30

Vertrek ca. 08.30 uur. Onderweg koffie
met gebak. Kasteel Middachten (anno
1190) ligt in De Steeg bij Arnhem; voor

de 20e keer wordt hier de kerst-openstel-
ling georganiseerd. Gravin Ortenburg –
Van Aldenburg Bentinck (de huidige
bewoonster) heeft samen met haar

medewerkers kasteel Middachten omge-
toverd tot een waar kerstsprookje! De
kamers en zalen van het kasteel zijn
prachtig versierd; kerstbomen met eron-
der feestelijk ingepakte kerstcadeaus zijn,
geheel in stijl van de salons, gedecoreerd;
een knappend haardvuur zorgt voor een
aangename temperatuur. Buiten branden
kaarsen en gloeien vuurkorven; in de bij-
gebouwen is een kerstmarkt waar veel
originele kerstcadeaus en kerstdecoraties
te koop zijn. In het restaurant kunt u,
indien gewenst, lunchen.
Aanvang terugreis 17.30 uur.
Diner onderweg.
Verwachte thuiskomst ca. 21.30 uur.

Inclusief:
2 x koffie /1 x gebak / entree Middachten
3-gangen diner

Prijs
per persoon:
Bij 35-39 € 49,40
Bij 40-44 € 46,90
Bij 45-49 € 44,90
Bij 50-54 € 43,60
Bij 55-61 € 42,75

KERST OP KASTEEL MIDDACHTEN
Vanaf € 42,75 p.p. 09 t/m 14 december 2008 - van 11.00 tot 19.00 uur

• Mogelijkheid 3-gangen diner in restaurant in Haarzuilens. Vertrek
vanuit De Haar ca. 18.00 uur. Verwachte thuiskomst ca. 21.30 uur.
Toeslag € 17,– per persoon.

TIP



Vanaf € 71,20 p.p.
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Vertrek ca. 07.00 uur. Onderweg koffie
met vlaai. De kerstmarkt in Keulen is ver-
deeld over 4 pleinen. De oudste en
grootste kerstmarkt vindt plaats op de
Neumarkt, het centrale plein in het win-
kelcentrum van de binnenstad. Op de
Rudolfplatz zorgt de middeleeuwse
Hahnentorburcht voor een sprookjes-
decor. 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 ca. 20.30 uur aanvang terugreis.
Verwachte thuiskomst ca. 24.00 uur.

Inclusief:
2 x koffie / 1 x vlaai

Prijs per persoon:
Bij 35-39 € 37,05 / Bij 40-44 € 33,00
Bij 45-49 € 29,85 / Bij 50-54 € 27,85
Bij 55-61 € 26,40

KERSTMARKT KEULEN 13
Vanaf € 26,40 p.p. 28 november t/m 23 december 2008

dagelijks van 11.00 tot 21.00 uur.

Vertrek ca. 07.00 uur. Onderweg koffie
met gebak. Het moet gezegd: één van de
grootste kerstmarkten van Duitsland vindt
u in Düsseldorf. Werkelijk door bijna het
hele centrum vindt u kraampjes en haast
ieder pleintje of straatje heeft zo zijn
eigen sfeer. Vergeet u vooral niet om ook
een bezoek te brengen aan de diverse
grote warenhuizen en winkels aan de
wereldberoemde Königsallee.

Naarmate de middag vordert wordt het
op de kerstmarkt 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 Weihnachtsmarkt
meegemaakt hebben!
Om 20.00 uur aanvang terugreis.
Verwachte thuiskomst ca. 23.15 uur.

Inclusief:
2 x koffie / 1 x gebak

Prijs per persoon:
Bij 35-39 € 34,25 / Bij 40-44 € 30,55
Bij 45-49 € 27,65 / Bij 50-54 € 26,15
Bij 55-61 € 24,50
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KERSTMARKT DÜSSELDORF
Vanaf € 24,50 p.p. 20 november t/m 23 december 2008

Openingstijden: zondag t/m donderdag van 11.00 tot 20.00 uur
vrijdag + zaterdag van 11.00 tot 21.00 uur

Vertrek ca. 06.30 uur 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 doorlo-
pend warm en koud buffet / van binnen-
komst tot vertrek álle consumpties t.w.:
frisdrank, koffie, thee, bier en wijn. Door
de grote panoramaramen in het restau-
rant kunt u bij de gezellige open haard
de piste zien; het zonneterras biedt een
schitterend uitzicht op de omgeving
rondom Bottrop.
Om 21.00 uur aanvang terugreis.
Verwachte thuiskomst ca. 24.00 uur.

Inclusief:
1 x koffie in de bus / All inclusive
arrangement Alpincenter Bottrop

Prijs per persoon:
Bij 35-39 € 81,35 / Bij 40-44 € 77,50
Bij 45-49 € 74,50 / Bij 50-54 € 73,10
Bij 55-61 € 71,20

Belangrijk: wilt u gedurende de dag wisselen van materiaal (b.v. van
ski’s naar snowboard)? Extra kosten € 5,–. Het dragen van skihand-
schoenen is verplicht. Skilessen zijn mogelijk - prijzen op aanvraag!

‘All Inclusive’

DAGJE WINTERSPORT IN ALPINCENTER BOTTROP



Vertrek ca. 09.15 uur naar Vlindertuin
Berkenhof in Kwadendamme. Bij aan-
komst koffie met een Zeeuwse bolus.
Aansluitend rondleiding o.l.v. gids. Buiten
giert de wind….hier binnen heerst een
constante, aangename, tropische tempe-
ratuur; een bijzondere ervaring in deze tijd
van het jaar! Tussen de middag een
winterse lunch. Na de lunch een 1 uur

durende rondrit met onze touringcar (o.l.v
een gids) door het Zeeuwse landschap.
Bij aankomst terug in de Vlindertuin,
wacht nog een rondje bingo waarbij leuke
prijsjes te winnen zijn. Halverwege krijgt u
een consumptie.
Om 16.30 uur aanvang terugreis.
Verwachte thuiskomst ca. 17.45 uur.

Inclusief:
2 x koffie/thee / 1 x Zeeuwse bolus /
bezoek vlindertuin o.l.v. gids / winterse
lunch met erwtensoep / 1 uur durende
rondrit o.l.v. gids / rondje bingo met
prijsjes / 1 consumptie (koffie, thee,
frisdrank, bier of wijn)

Prijs per persoon:
Bij 35-39 € 42,90 / Bij 40-44 € 40,60
Bij 45-49 € 38,80 / Bij 50-54 € 37,80
Bij 55-61 € 36,85

Vertrek ca. 09.00 uur naar ’t Wapen van
Ameide in Ameide.
Bij aankomst koffie met kerstgebak in de,

geheel in
kerstsfeer,
versierde
zaal. Na de
koffie een
geweldige,
speciaal
op kerst
gebaseerde,
show van
glasblazer

Willem Buyse. Om 12.30 uur koffietafel.
Na de koffietafel een 1 uur durende
rondrit o.l.v. gids door de Alblasserwaard.
Bij terugkomst in ’t Wapen van Ameide
een optreden van de zingende kerstman;
hij neemt u mee op een muzikaal kerst-
reisje waarbij ook de traditionele meezin-
gers niet zullen ontbreken. Uiteraard mag
u meezingen en…..er mag gedanst
worden! Tussendoor een hapje. Bij het
naar huis gaan ontvangt iedereen een
cadeautje.
Aanvang terugreis 17.00 uur.
Verwachte thuiskomst ca. 18.15 uur.

Inclusief:
2 x koffie /
1 x kerstgebak /
glasblaas show /
koffietafel met
kroket /
rondrit o.l.v. gids /
optreden zingende kerstman /
hartig hapje

Prijs per persoon:
Bij 35-39 € 51,40 / Bij 40-44 € 49,50
Bij 45-49 € 48,00 / Bij 50-54 € 47,05
Bij 55-61 € 46,40

BALLENBLAZER EN ZINGENDE KERSTMAN
Vanaf € 46,40 p.p. 15 november t/m 31 december 2008
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Vertrek ca. 09.00 uur. Of u nu op zoek
bent naar antiek, curiosa, hippe kleding,
boeken, schoenen, auto-onderdelen,
kristal of tropische groenten er is altijd
wel iets van uw gading te koop in deze
populaire publiekstrekker (ruim 60.000
bezoekers per week). Wie alle verschillen-
de hallen goed wil zien heeft meer tijd
nodig dan één dag; echte liefhebbers
trekken voor hun bezoek zelfs een
compleet weekend uit!
Aanvang terugreis 18.00 uur. Diner
onderweg. Verwachte thuiskomst ca.
21.30 uur.

Inclusief:
entree Zwarte Markt /
3-gangen diner

Prijs per persoon:
Bij 35-39 € 34,35 / Bij 40-44 € 32,20
Bij 45-49 € 30,50 / Bij 50-54 € 29,45
Bij 55-61 € 28,60

ZWARTE MARKT BEVERWIJK
Vanaf € 28,60 p.p. alle zater- en zondagen
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• U kunt eventueel de bingo laten vervallen en de rondrit uitbreiden
tot 2 uur. Prijs op aanvraag.

• Mogelijkheid 3-gangendiner op terugreis. Aankomst opstapplaats
ca. 20.30 uur. Toeslag € 17,– per persoon.

herfst - winter 7

TROPISCH DAGJE IN WINTERS ZEELAND
Vanaf € 36,85 p.p.
november 2008 t/m
februari 2009

TIPS
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Vertrek ca. 09.30 uur. Onderweg koffie
met gebak. In museum Broeker Veiling
(de oudste groenteveiling van de wereld)

bezoekt u
de, inmiddels
in heel
Noord-Holland
bekende,
Christmas &
Winterfair met
meer dan 50
kramen met
kerst- en aan
de winter
gerelateerde
producten.

Op een overdekt drijvend podium vinden
optredens plaats van koren, solisten en
bands; er is een grote kerststal met
levende have en (zo lang het licht is) kunt
u een rondvaart maken langs de akkers
in een versierde rondvaartboot.
Ook de gebruikelijke museumactiviteiten
gaan gewoon door met o.a. het op
authentieke wijze veilen van winterse
groenten.
Tussen de middag een winters buffet
(rundvlees in jachtsaus met uitjes,
Langedijker koolschotel en gekruide
Kramers zuurkool).
Aanvang terugreis 16.30 uur.
Verwachte thuiskomst ca. 18.30 uur.

Inclusief:
entree museum Broeker veiling /
2 x koffie / 1 x gebak / (warme) lunch /
rondvaart

Prijs per persoon:
Bij 35-39 € 41,75 / Bij 40-44 € 39,70
Bij 45-49 € 38,15 / Bij 50-54 € 36,35
Bij 55-61 € 35,00

KERST- EN WINTERFAIR IN BROEK OP LANGEDIJK
Vanaf € 35,00 p.p.

VERRASSENDE LINGETOCHT 19
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Weekends 12, 13, 14 + 19,
20, 21 december 2008

Wij verzorgen graag het vervoer naar de bestemming van uw keuze. Ook een diner op de terugreis is mogelijk.

GROENOORDHALLEN LEIDEN
29 en 30 november 2008
van 10.00 tot 17.30 uur

ZEELANDHALLEN GOES
6 en 7 december 2008
van 10.00 tot 17.30 uur

RIJNHAL ARNHEM
12 en 13 december 2008 van 10.00 tot 17.30 uur

14 december 2008 van 10.00 tot 22.00 uur

3 GROOTSTE OVERDEKTE KERSTMARKTEN VAN NEDERLAND

Telefoon 0187 - 497610
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Vermelde prijzen gelden t/m 31/03/2009 voor
vertrekplaatsen vanuit postcodegebieden 2500 t/m 2699
en 2901 t/m 3258.
Op aanvraag geven wij u graag de prijs op bij vertrek buiten deze
postcodegebieden.

Vertrek ca. 10.30 uur naar de aanleg-
steiger van Rederij Leerdam. Bij het
inschepen wordt u verwelkomd door de
Sint óf de Kerstman. Tijdens een 3 uur
durende vaartocht over de Linge kunt u
genieten van een uitgebreid stamppotten
buffet (hutspot, boerenkool, zuurkool en

rauwe andijvie). Het buffet is
aangevuld met rookworsten,
gegrilde braadworsten, pittige
gehaktballetjes en zuurkoolspek
maar ook appelcompote, brood,
room- en kruidenboter, uitjes, augurken
en fruit. Bovendien ligt naast ieder bord
een presentje klaar.
Na deze smakelijke en voedzame maaltijd
kunt u uit volle borst meezingen tijdens
de muzikale afsluitingsronde. Om 15.00
uur zal de boot weer aanmeren.
Verwachte thuiskomst ca. 16.45 uur.

Inclusief:
3 uur rondvaart / stamppottenbuffet /
entertainment / presentje

Prijs per persoon:
Bij 35-39 € 41,20 / Bij 40-44 € 39,55
Bij 45-49 € 38,25 / Bij 50-54 € 37,40
Bij 55-61 € 36,80

Vanaf € 36,80 p.p.

TIP
• Mogelijkheid uit te breiden tot een 41⁄2 uur durende programma.

Inclusief: 41⁄2 uur rondvaart / koffie met iets lekkers / uitgebreide Betuwse
koffietafel / entertainment / bingo gepresenteerd door Sint of Kerstman /
1 consumptie. Toeslag € 10,50 p.p.


