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AFSCHEID!

Net over de grens van België maar al
wel in Frankrijk ligt Lille, een stad rijk
aan cultuur en kunst.

Lille is bij uitstek een stad om te
shoppen: de grote warenhuizen maar
ook de vele kleine winkeltjes zijn de
moeite waard. Het historische centrum is
een bezienswaardigheid. Bijvoorbeeld
het statige Paleis voor de Schone
Kunsten en het gotische Palais Rihour.
Kortom voor elk wat wils. Ook aan leuke
originele, moderne, authentieke en
aparte restaurants kunt u uw hart
ophalen in Lille!
Vertrek om 07.30 uur vanuit uw opstap-
plaats. Koffie in de bus. Aankomst Lille
ca.10.30 uur.
U heeft alle tijd om de stad Lille te
ontdekken want u vertrekt pas om

21.00 uur.
Aankomst 24.00 uur.

Inclusief:
koffie en thee in de bus

Prijs per persoon:
Bij 35-39 € 23,65 / Bij 40-44 € 20,75
Bij 45-49 € 18,40 / Bij 50-54 € 16,60
Bij 55-61 € 16,60

LILLE UNE VILLE APARTE

Vanaf € 16,60 p.p.
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Het kerstdorp van Luik is één van de
grootste kerstmarkten van het land en
wordt midden in het centrum van de
stad gehouden aan het Place Saint-
Lambert. Ongeveer 190 houten chalets,
versiering, kruidige geuren, glühwein,
cadeautjes en optredens van koorgezel-
schappen en folkloristische groepen. Er
wordt veel ambachtelijk werk verkocht
zowel lekkernijen als originele cadeaus.
De kerstmarkt is een begrip in de omge-

ving. Gedurende dezelfde periode ligt er
ook een ijsbaan bij de kathedraal.
Vertrek ca. 08.00 uur vanuit uw opstap-
plaats naar Luik. Bij aankomst ( ongeveer
11.00 uur) wordt u onthaald met koffie
en een croissant. ’s Middags krijgt u een
rondwandeling door het historische cen-
trum van de stad. Aansluitend bezoekt u
de kerstmarkt.
Diner in Luik.
Aanvang terugreis 20.30 uur.

Inclusief:
1 x koffie/1 x croissant – rondleiding -
2 tickets voor een proeverij op de kerst-
mark (glühwein) – Luiks 2-gangen diner
(zonder consumpties)

Prijs per persoon:
Bij 35-39 € 57,50 / Bij 40-44 € 54,95
Bij 45-49 € 52,95 / Bij 50-54 € 51,40
Bij 55-61 € 51,30

KERSTMARKT LUIK 2
Vanaf € 51,30 p.p.
27 november t/m 30 december 2009

Alles wat een begin heeft moet een eind hebben,
anders is er geen beginnen aan!

Wat een filosofische uitspraak….maar het is wel
waar. Een uitspraak die opgaat voor dagelijkse
dingen, voor een dag, een week, een jaar, 10 jaar óf
(hoe toepasselijk voor mij) 32 jaar.
Het is al weer 32 jaar geleden dat ik kwam werken
bij dit mooie bedrijf. Het begin dus! Destijds niet
wetende dat het einde 32 jaar later zou zijn. Maar
wat lijkt het allemaal kort geleden en wat heb ik veel meege-
maakt in al die jaren. Mooie -, spannende -, avontuurlijke -,
serieuze - en hilarische momenten die ik niet snel zal vergeten.
De vertrouwde contacten met collega’s, klanten en leveranciers
waar we mee samenwerken. De verhuizing van het bedrijf van-
uit het oude vertrouwde pand in Hellevoetsluis naar het splin-
ternieuwe pand in Stellendam. En natuurlijk het schrijven van
de stukjes in de Nieuwsbrief, welke 2 x per jaar door ons wordt
uitgegeven; een uitdaging om steeds maar weer te proberen
nieuwe tochten te organiseren.
En zo komt na al die 32 jaar het einde langzaam in zicht.

Waarom vraagt u zich wellicht af? Omdat ik
gebruik mag gaanmaken van de prepensioen rege-
ling. Een andere tijd breekt aan. Een nieuw begin
dus, waar, u raadt het al, ook weer een eind aan
zal komen. Maar daar wil ik voorlopig nog niet aan
denken.
Op dit moment zit ik nog even tussen 2 periodes
in…tot eind december 2009.
Inmiddels heb ik al wel het ‘nieuwsbriefstokje’
overgedragen aan mijn collega’s Saskia enWim. Ik

wens hen hierbij heel veel succes en plezier bij het, in de toe-
komst, samenstellen van dit leuke boekje en complimenteer ze
hierbij voor dit herfst/winter nummer waarin weer een aantal
nieuwe bestemmingen zijn opgenomen.
Ik besluit mijn allerlaatste stukje met het bedanken van alle
klanten voor de fijne samenwerking die ik met hen heb gehad
en hoop dat zij met veel plezier gebruik zullen blijven maken
van de diensten van Contiki Holland.

Lieve mensen het gaat u allen goed!
Joke Suvaal

Luik - Village de Noël -
kerstmarkt gedurende
de maand december
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Antwerpen, altijd een gezellige stad om te
toeven. Op de Groenplaats is het heerlijk
‘kuieren’ in het kerstdorp. Feeërieke kerst-
verlichting en sfeervolle muziek zorgen

voor een unieke sfeer in dit middel-
eeuwse stadsgedeelte. Op de
ijspiste op de Grote Markt kunt u
sierlijke pirouettes draaien. De vele

warenhuizen en winkels
zijn een paradijs voor de
fanatieke shoppers!

Vertrek ca. 09.00 uur.
Onderweg koffie met gebak.

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

Een kerstmarkt die één van de gezelligste
is in zijn soort. De beroemde Engelse
kathedraalstad Canterbury ligt op een rij-
afstand van nauwelijks 20 minuten vanaf
Dover. Een schitterende historische stad
met een authentiek middeleeuws
centrum. Een wirwar aan pittoreske
straatjes met exclusieve modewinkeltjes,
moderne shopping centra, gezellige pubs
en uitstekende restaurants. Canterbury is
zeer zeker de moeite waard voor zowel
de cultuurliefhebber als de kerstmarkt-

liefhebber. Een absolute aanrader!
De kerstmarkt wordt gehouden op
Whitefriars Square, naast de beroemde
kathedraal.

1e Dag: vertrek om 05.00 uur vanuit uw
opstappplaats. Via de kanaaltunnel naar
Canterbury waar u arriveert om
ca. 11.30 uur. Inchecken in uw hotel
(Canterbury Cathedral Lodge* of
gelijkwaardig). Diner om 19.00 uur.

2e Dag: na het ontbijt heeft u nog de
gelegenheid om Canterbury te bezoeken.
Om 15.00 uur aanvang terugreis.
Aankomsttijd opstapplaats ca.23.00 uur.

Inclusief:
Kanaaltunnel Calais-
Folkestone v.v. /
1 overnachting o.b.v.
2-pers.kamers met privé
faciliteiten / ‘coffee & tea
making facilities’ / Diner
in het hotel / Uitgebreid
Engels ontbijt / Toegang
tot de kathedraal

Prijs per persoon:
Bij 35-39 € 156,60
Bij 40-44 € 151,60
Bij 45-49 € 147,70
Bij 50-54 € 144,60
Bij 55-61 € 145,65

2 DAGEN CHRISTMAS SHOPPING CANTERBURY
Vanaf € 145,65 p.p. 19 november t/m 23 december 2009
Vrijdag of zaterdag vertrek
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Door de kredietcrisis is de
Britse pond enorm in waarde
gedaald. Een bezoek aan
Engeland wordt nu wel de
moeite waard! Winkelen is nog
nooit zo voordelig geweest.
De combinatie van kerstmarkt
en het sfeervolle Canterbury
met zijn vele historische
bezienswaardigheden maken
deze bestemming tot een
unieke reis!

KERSTMARKT IN ANTWERPEN
Vanaf € 33,05 p.p. 12 t/m 26 december 2009

3
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*Canterbury Cathedral Lodge bevindt zich midden in de stad, binnen de muren van
de prachtige kathedraal met haar privé tuinen. De gereserveerde kamers zijn comfor-
tabel, netjes ingericht en allemaal voorzien van een badkamer met douche en toilet.
De Lodge staat bekend om haar prima keuken.



KERSTFAIR OP KEUKENHOF

Het Kasteel is gelegen op Landgoed
Keukenhof en wordt in kerstsfeer
gebracht zodat u in diverse kamers kunt
genieten van rijk gedecoreerde kerst-
bomen en gedekte tafels, terwijl in de
oude keuken het kerstdiner alvast wordt
voorbereid…… .
Een imposante bloemenshow in het
Koetshuis geeft in de donkere dagen van
december een doorkijk naar het voorjaar.
’s Avonds wordt het park sprookjesachtig

verlicht zodat bezoekers zich in
een winterwonderland wanen.
Naast de decoratie en openstel-
ling van het Kasteel en het
Koetshuis wordt ook dit jaar
weer de kerstfair georgani-
seerd. In de ommuurde tuin en
langs de lanen op de buiten-
plaats wordt de kerstmarkt
ingericht waar standhouders
een grote verscheidenheid aan
producten en artikelen
aanbieden. Ervaar de verande-

rende wereld als de schemer invalt.
Ook de vijvers en fonteinen worden
niet vergeten.

Vertrek om 13.00 uur vanuit uw
opstapplaats. Bij aankomst koffie of
thee met een Lisser gebakje.
Gelegenheid om de kerstmarkt, het
kasteel en het koetshuis te bezoeken.
Na het dinerbuffet vertrek huiswaarts.
Aankomsttijd ca. 21.00 uur.

Inclusief:
Entree / 1 x koffie of thee /
1 x een Lisser gebakje / dinerbuffet

*Indien u liever ’s ochtends vertrekt dan
krijgt u een lunch i.p.v. een dinerbuffet
en bent u eerder thuis. Prijs op aanvraag.

Prijs per persoon:
Bij 35-39 € 35,50 / Bij 40-44 € 34,05 /
Bij 45-49 € 32,95 / Bij 50-54 € 32,10 /
Bij 55-61 € 32,05

6
WINKELEN EN HAP STAP
ARRANGEMENT MAASTRICHT

Vanaf € 32,05 p.p. 10 t/m 13 december 2009
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Ca. 08.00 uur vertrek naar Maastricht.
Onderweg koffie met gebak. Bij aankomst
in Maastricht heeft u vrije pauze.
Deze stad is in 2008 wederom uitgeroe-
pen tot beste winkelstad van Nederland.

Het Nederlandse winkelpubliek waar-
deerde Maastricht met een 7.7!
Niet verwonderlijk, de stad straalt allure
uit, met grote aantrekkingskracht op de
vele bezoekers, ook in 2009!

De historische binnenstad nodigt
uit tot eindeloos slenteren.
Maastricht lokt met een keur aan
exclusieve winkels op het gebied
van kunst, antiek, mode, design
en delicatessen.
Om 17.00 uur begint u aan het
Hap Stap arrangement.
Onder leiding van een gids wordt
al wandelend een bezoek gebracht
aan diverse etablissementen, waar
telkens een gerecht (voor-, hoofd-
en nagerecht) aan u geserveerd
wordt. Tijdens de wandeling geeft
de gids informatie over de stad en
de bedrijven die bezocht worden.
Veel restaurants in Maastricht
voeren de Franse keuken. Maar
ook typische streekgerechten zoals
‘Knien in ‘t zoer met zwarte
proeme’, ‘Tête de veau’, ‘Zoervleis
met friet’, of ‘Reubesop’, met
een eigen Maastrichts wijntje zijn

te ‘preuve’.
Afhankelijk van uw keuze van restaurants
of eetcafé zal de avond een zeer
afwisselend karakter hebben.
21.00 uur aanvang terugreis.
Ca. 24.00 uur aankomst in uw
opstapplaats.

Inclusief:
1 x koffie / 1 x gebak / 3-gangen diner
tijdens Hap-Stap arrangement / gids

Prijs per persoon:
Bij 35-39 € 74,00 / Bij 40-44 € 70,20
Bij 45-49 € 67,20 / Bij 50-54 € 64,85

Vanaf € 64,85 p.p.
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COUNTRY & CHRISTMAS FAIR KASTEEL DE HAAR
Vanaf € 24,25 p.p.
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Vertrek om ca. 08.00 uur. Onderweg kof-
fie met gebak. Het Dickens Festijn is een
inmiddels niet meer weg te denken eve-
nement in de donkere dagen voor kerst.
Met meer dan 100.000 bezoekers her-
leeft het 19e-eeuwse sfeertje van Charles
Dickens in volle glorie in de Walstraat en
in de omgeving van het historische
Bergkwartier. Zondag 20 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. 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

Vanaf € 34,85 p.p. alléén 19 + 20 december 2009 -
beide dagen van 11.00 tot 17.00 uur

Op Haarzuilens wordt voor de 11e keer
de Country & Christmas Fair georgani-
seerd 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 wor-
den er rondleidingen gegeven. Deze
kaarten kunnen echter uitsluitend door u

zèlf aan de kassa van het kasteel gekocht
worden á € 5,00 per persoon.
Vertrek ca. 10.00 uur naar Haarzuilens.
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 € 29,65 / Bij 40-44 € 27,60
Bij 45-49 € 26,00 / Bij 50-54 € 25,25
Bij 55-61 € 24,25

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, weer-
kaatsend 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.
Vertrek om ca.
09.00 uur.
Verwachte thuis-
komst 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 FLUWEELGROT

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 22 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 aan-
vraag

25 t/m 29 november 2009 van 11.00 tot 22.00 uur
(zondag 29/11/2009 van 10.00 tot 18.00 uur)

7
Vanaf € 34,75 p.p. 20 november t/m 22 december 2009

herfst - winter 5



Vanaf € 39,80 p.p. woensdag 9 t/m woensdag 23 december 2009
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Op zoek naar een
creatief en

cultureel uitje?

Wij hebben voor u het
volgende arrangement
samengesteld:
Inspired by Escher

Vertrek om 10.00 uur naar Den
Haag. Bij aankomst in Het Paleis
Lange Voorhout koffie of thee en
een zoetigheid in de voormalige
keuken van Koningin Emma.
Om 11.45 uur laat u zich onder
begeleiding van een professionele
gids verrassen door het intrigerende
werk van de Nederlandse wereld-
beroemde graficus M.C. Escher.
Deze rondleiding duurt een uur
(max. 20 personen per gids).
Na het museumbezoek maakt u
zelfstandig een korte wandeling
(± 10 minuten) over de mooiste laan
van Den Haag, het Lange Voorhout
naar Brasserie 't Ogenblik.

Hier wordt u om 13.00 ontvangen
voor een uitgebreide lunch incl.

twee niet alcoholische dranken.
* Om 14.00 uur start de schilderworks-
hop bij Atelier de Pleijsterplaats. U maakt
hier samen een eigen Escher vlakvulling
onder het genot van een hapje en een
drankje.
16.30 uur einde programma en aanvang
terugreis.

*Indien u liever een ander middagpro-
gramma wilt dan kan dat in overleg!

Inclusief:
Entree / 1 x koffie of thee met zoetigheid
/ rondleiding met gids / schilderworkshop

Prijs per persoon:
Bij 35-39 € 79,65 / Bij 40-44 € 78,45
Bij 45-49 € 77,50 / Bij 50-54 € 76,75
Bij 55-61 € 77,25

11
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ESCHER IN DEN HAAG
Vanaf € 76,75 p.p.

Niet alleen het kerstconcept is
vernieuwd, ook de opzet van deze markt
is vernieuwd. Door de wandelroute te
volgen komt u langs gezellige kraampjes
met allerlei snuisterijen. Veel kerstgroen,
lampjes en gezelligheid. U zult versteld
staan van de warmte die het thema
“kerstfeest in Amerika” uitstraalt. De
klassieke kerstroos en de traditionele
kerstkleuren rood
en groen zijn hier
een belangrijk
onderdeel van.
U bezoekt o.a. de
tropische tuinen en
de glasblazerij van
Cees van Olst die u
aan het werk kunt
zien. Speciaal voor ons Amerikaanse
kerstthema blaast hij de grootste kerst-

ballen van Nederland en is er een bijzon-
dere tentoonstelling ingericht met 600
antieke mondgeblazen kerstversieringen
uit het dorpje Lauscha. Dat is het enige
dorpje dat al honderden jaren lang kerst-
versieringen maakt. Tijdens de kerstshow
zijn tal van historische mondgeblazen
kerstversieringen te zien.
Vertrek ca.08.30 uur naar Luttelgeest.
Onderweg koffie met gebak.
Bij aankomst lunch.
Om 17.00 uur aanvang terugreis. Diner
onderweg. Om ca. 21.30 uur bent u
weer terug in uw opstapplaats.

Inclusief:
1 x koffie /1 x gebak / entree
Orchideeënhoeve / lunch /
3- gangen diner

Prijs per persoon:
Bij 35-39 € 45,60 / Bij 40-44 € 43,15
Bij 45-49 € 41,20 / Bij 50-54 € 39,70
Bij 55-61 € 39,80

GRATIS FOTO: In de centrale hal van de Orchideeën Hoeve is een leuk
decor gemaakt waar u foto’s kunt laten maken onder de mistletoe. Dit
is geheel gratis! U ontvangt dit leuke aandenken per e-mail.

KERSTMARKT ORCHIDEEËNHOEVE



U maakt met de Duinexpress een tocht
naar nationaal park de Loonse en
Drunense Duinen. Dit park is in 2004 uit-
geroepen tot de mooiste plek van
Brabant. Het stuifzandgebied is één van
de grootste in Europa.
De Duinexpress is een
comfortable
wegtrein
met

ver-
warmde
wagons welke
vertrekt vanaf het
plaatsje De Moer. Speciaal aan deze trein
is dat u hiermee op plaatsen in de
natuurlijke omgeving kunt komen waar u
normaliter niet of nauwelijks komt. Via
de intercom wordt uitgebreid over de
omgeving verteld.
De Duinexpress biedt plaats aan
52 personen in twee wagons met
een lage gemakkelijke instap en

comfortabele stoelen.
Halverwege is er een stop waar een
consumptie gebruikt kan worden
(niet in prijs inbegrepen).Vervolgens
rijdt u weer terug naar De Moer.
Door een mooie omgeving rijdt u daarna

naar Cromvoirt waar u
een kamelen-

melkerij

bezoekt.
Na ontvangst

met koffie en cake
krijgt u een uitgebreide presentatie over
het leven van de kameel, zijn karakter
en welzijn. Daarnaast wordt iets verteld
over het ontstaan van de kamelenmel-
kerij. Na de presentatie kunt u een kijk-
je nemen op het bedrijf. Natuurlijk
wordt er ook kamelenmelk geproefd.
10.45 uur vertrek naar Terheijden in
Brabant waar bij aankomst een koffie-

tafel wordt geserveerd.
12.30 uur vertrek naar De Moer voor een
tocht met de Duinexpress. Aansluitend
bezoek kamelenmelkerij. Rond 18.15 uur
staat bij restaurant De Gouden Leeuw in
Terheijden een 3-gangen diner klaar.
Aankomsttijd opstapplaats ca.21.00 uur.

Inclusief:
Koffietafel / Duinexpres / bezoek aan
kamelenmelkerij /1 x koffie met cake /
3-gangen diner

Prijs per persoon:
Bij 35-39 € 51,90 / Bij 40-44 € 50,25 /
Bij 45-49 € 49,00 / Bij 50-54 € 47,95 /
Bij 55-61 € 48,00

ZANDDUINEN & KASTELEN
Vanaf € 47,95 p.p.

* De drijvende kerstmarkt (een kleine
kerstmarkt met 40 kraampjes op een
schip) opent een dag later en sluit een
dag eerder. De kerstmarkt naast het
chocolademuseum opent pas 28 novem-
ber. Dit is een middeleeuwse kerstmarkt
met oude muziek, goochelaars, kunste-

naars, verklede acteurs en
middeleeuwse dialecten.
Vertrek ca. 07.00 uur.
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 ca. 20.30 uur aan-
vang 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
Vanaf € 26,40 p.p.

13
23* november t/m 23 december 2009
dagelijks van 11.00 tot 21.00 uur.
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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 de hele stad 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 diver-
se grote warenhuizen en winkels aan de
wereldberoemde Königsallee. Naarmate
de middag vordert wordt het op de
kerstmarkt steeds gezelliger! Voor som-
mige mensen is dit wellicht een té druk-
ke / grote markt, maar u moet op zijn

minst éénmaal een bezoek aan de
Düsseldorfer Weihnachtsmarkt gemaakt
hebben! Om 20.00 uur aanvang terug-
reis. 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

KERSTMARKT DÜSSELDORF
Vanaf € 24,50 p.p.

AMBACHTELIJKE BREIERIJ + WINKELEN TIEL 15

14
19 november t/m 23 december 2009
(22 november gesloten)

Telefoon 0187 - 497610
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Vermelde prijzen gelden t/m 31/03/2010 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.

Vanaf € 34,95 p.p.

Wij verzorgen graag het vervoer naar de bestemming van uw keuze. Heeft u zelf een idee voor een dagtocht
laat u dit dan aan ons weten. Heeft u juist géén idee voor een dagtocht laat u dit dan ook aan ons weten.

In beide gevallen zorgen wij ervoor dat u een prima dag krijgt!

KERST- EN WINTERFAIR
Brabanthallen ‘s-Hertogenbosch

5 t/m 8 november 2009

KERST- EN WINTERFAIR
Expo Haarlemmermeer Vijfhuizen

12 t/m 15 november 2009

MARKIEZEN KERSTMARKT
Bergen op Zoom

11 t/m 20 december 2009

Leuk om te weten...

Nadat iedereen een
zitplaats in onze
touringcar heeft
gevonden brengen
wij u direct naar de
Breierij in Beneden
Leeuwen. Daar aan-
gekomen wordt u
gastvrij ontvangen
in een gezellige

warme ambiance met koffie, kerststol en
glühwein. Vervolgens gaat u genieten
van een modeshow en daarna kunt u de
verkoopruimte in om te kijken, passen en
eventueel te kopen.
Voor diegene die geïnteresseerd is in
techniek, constructie en de werking van

de machines is de Breierij zeker een
bezoek waard. ‘s Middags staat de
touringcar weer voor u klaar en brengen
wij u naar het centrum van Tiel. Hier
kunt u de benen strekken, winkels
bekijken of iets te drinken nemen op één
van de vele verwarmde terrassen.

08.30 uur vertrek naar Beneden
Leeuwen.
12.30 uur vertrek naar Tiel waar u vrije
pauze heeft.
17.30 uur vertrek naar bistro
De Heerlijckheid voor het diner.
Om 20.00 uur brengen wij u dan weer
terug naar de plaats waar u bent
ingestapt.

Inclusief:
2x koffie /1 x gebak / 1 x glühwein /
rondleiding De Breierij / modeshow /
3 gangen diner

Prijs per persoon:
Bij 35-39 € 39,65 / Bij 40-44 € 37,70
Bij 45-49 € 36,15 / Bij 50-54 € 34,95
Bij 55-61 € 34,95

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


