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Allereerst hopen we dat het goed gaat met u en dat u in goede gezondheid verkeert. 
We hebben een turbulent jaar achter de rug waarin het corona-virus eenieder in  
de greep hield. Ook bij Nooteboom Tours hebben we een lastige periode gekend.  
Veel van onze ritten werden geannuleerd en onze mooie touringcars stonden 
ongewoon lang stil. Een groot aantal dagtochten in 2020 hebben we moeten 
annuleren vanwege alle beperkingen die golden. 

We zijn dan ook heel dankbaar dat we weer op pad kunnen in 2021. Vol goede moed 
staan onze chauffeurs te popelen om de bussen weer te starten en u mee te nemen naar 
de mooiste bestemmingen. In deze folder vindt u de geplande dagtochten voor dit jaar, 
startend vanaf half april en met de nadruk op de zomer, herfst en de kerstperiode. 
Uiteraard houden we rekening met de geldende maatregelen en is uw veiligheid 
en gezondheid onze grootste zorg. Ondanks alle maatregelen en beperkingen hopen 
we u weer als vanouds te laten genieten!

Veilig op stap met de bus!
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Informatie
Aanmelden
Deelname aan de reis kan door u aan te melden via onze website 
www.nooteboomtours.nl/dagtocht. Ook kunt u zich telefonisch 
aanmelden. Na ontvangst van de aanmelding zenden we  
u een bevestiging toe. Dagtochten gaan alleen door bij  
voldoende deelname.

Vertrekplaatsen
Voor de dagtochten gelden de volgende opstaplocaties:
- Maassluis: tankstation Koningshoek
- Maasland: busstation Viaduct
- Vlaardingen: tankstation Holysingel en treinstation West
- Schiedam: parkeerplaats Margriethal
- ’s Gravenzande: parkeerplaats zwembad Maesemunde
- Naaldwijk: busstation Verdilaan
Enkele dagen voor vertrek ontvangt u het exacte tijdstip van vertrek 
bij uw opstaplocatie.

Betaling
De betaling van de dagtochten moet vooraf per bank zijn gedaan. 
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving met 
daarin de betalingsgegevens. Wanneer u via onze website aanmeldt, 
kunt u direct betalen via iDeal.

Annulering
Tot uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek kunt u kosteloos annuleren. 
We storten het door u betaalde bedrag terug op uw bankrekening. 
Wanneer een dagtocht niet door kan gaan door onvoldoende 
aanmeldingen of maatregelen vanuit de overheid dan verplaatsen 
we de reis of storten de reeds betaalde reissom aan u terug.

MOEiLIJK TER BEEN
Enkele dagtochten zijn ongeschikt voor mensen die moeilijk ter 
been zijn. In dit geval wordt dit door middel van een pictogram 
aangegeven.

Tel: 010 – 434 12 20  |  info@nooteboomtours.nl  |  www.nooteboomtours.nl
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Overzicht dagtochten 2021
1 Bollentocht

2 De Rotterdamse Haven

3 Lentecruise Betuwe

4 Vaartocht Loosdrechtse Plassen

5 André Rieu op het Vrijthof

6 Kersenexcursie

7 Molen- en Merentocht

8 Zonnig Zeeland

9 Duin en strand

10 Puur Terschelling

11 Antiekmarkt Lille

12 Zandsculpturen op de Veluwe

13 Beleef de Biesbosch

14 Najaarstocht

15 Snerttocht

16 Kasteel de Haar Christmas Fair

17 Winters Intratuin in Halsteren

18 Ballen en lichtjes

19 Kerstdiner in Giethoorn

woensdag 14 april

donderdag 6 mei

woensdag 26 mei

maandag 28 juni

vrij. 16 & zat. 17 juli

dinsdag 20 juli 

maandag 2 augustus 

woensdag 11 augustus 

donderdag 19 augustus 

woensdag 25 augustus 

zaterdag 4 september 

woensdag 8 september

maandag 20 september 

dinsdag 19 oktober 

dinsdag 16 november 

zaterdag 27 november 

maandag 6 december 

dinsdag 14 december  

zondag 26 december 

€ 17,50 

€ 17,50 

€ 39,50 

€ 39,50 

€ 250,00 

€ 32,50 

€ 58,00 

€ 48,00 

€ 57,50 

€ 58,00 

€ 37,00 

€ 46,00 

€ 41,00 

€ 51,00 

€ 41,00 

€ 35,00 

€ 17,50 

€ 29,50

€ 79,00

Kerstmarkten in binnen- en buitenland (zie achterzijde folder) 

Zo garanderen we een veilige busreis…
Tijdens onze reizen respecteren we de geldende 
maatregelen rondom corona. Het reizen met een touringcar 
is veilig bevonden onder een aantal voorwaarden.  
Op moment van schrijven (begin 2021) is het dragen van 

een mondkapje verplicht voor alle passagiers. Daarnaast worden onze touringcars extra 
goed gereinigd na iedere rit is er desinfectiemiddel aanwezig. Ook zijn onze touringcars 
uitgerust met een speciaal luchtfiltersysteem wat verspreiding van virussen tegengaat. 
Met Nooteboom Tours kunt u veilig op reis!
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Een heerlijke, kleurrijke middag door de Zuid-Hollandse 
Bollenstreek. Tulpen, hyacinten en narcissen in bloei, 
Hollandser kan het bijna niet! Lekker rustig zittend in 
uw luxe touringcarstoel geniet u van grote hoogte van 
de tienduizenden bollen en bijbehorende bloemenpraal. 
De chauffeur rijdt een prachtige route dwars door 
de Bollenstreek bij Lisse, Hillegom en Sassenheim. 
Onderweg maken we een korte stop waarbij we in de bus 
koffie met een koek aanbieden. Deze bollentocht biedt 
u een ontspannen middag waarbij u vele fotogenieke 
plekjes en verassende panorama’s zult ontdekken! 

Inclusief: busreis, koffie/thee met koek  

1. Bollentocht

€ 17,50

Tijdsduur ca. 13:00 – 17:00

Tijdsduur ca. 13:00 – 17:00

Tijdsduur ca. 12:00 – 18:00 

Vanmiddag maken we een prachtige rondrit door de 
grootste haven van Europa. De gigantische haven verdient 
het om van dichtbij gezien te worden. We starten bij de 
oudere havens en komen uit op de bruisende Tweede 
Maasvlakte. De havens zijn vol in bedrijf met de hoogste 
en modernste kadekranen, moderne terminals en offshore 
activiteiten. De chauffeur vertelt tijdens de tocht veel 
wetenswaardigheden en halverwege stoppen we voor 
koffie met een koek in de bus.

Inclusief: busreis, koffie/thee met koek

2. De Rotterdamse Haven

Do. 6 mei

Wo. 14 april

€ 17,50

Vandaag rijden we via een mooie route naar Leerdam 
waar we aan boord stappen bij Rederij Leerdam. De 
trossen gaan los en we varen de Betuwe in over de rivier 
de Linge. Tijdens de hele route ziet u fruitboomgaarden 
zover u kunt kijken. De boomgaarden en uiterwaarden 
zijn ook een geliefd jachtterrein van reigers, ooievaars, 
ijsvogels en wilde ganzen, u zult ze vrijwel zeker zelf 
kunnen zien! Tijdens de vaart wordt ook aan de innerlijke 
mens gedacht en kunt u verder heerlijk genieten op het 
zonnedek van het schip. 

Inclusief: busreis, rondvaart 120 min,  
2x koffie/thee met gebak

3. Lentecruise Betuwe

€ 39,50Wo. 26 mei
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Vandaag gaan we een middag heerlijk varen over 
de Loosdrechtse Plassen, deze plassen vormen 
de watertuin en het groene hart van Nederland, een parel 
van de natuur die zijn gelijke niet kent. Het spel van water 
en zeilen, de havens met gezellige terrasjes en de fraai 
begroeide oevers maken deze Plassen tot een uniek 
recreatiegebied. De schipper kent Loosdrecht en de 
nabije omgeving van binnen en van buiten. Tijdens deze 
tocht laat hij u op boeiende wijze kennismaken met de 
rijke historie van dit bijzondere gebied.

Inclusief: busreis, rondvaart 120 min,  
2x koffie/thee met gebak

4. Vaartocht Loosdrechtse Plassen

Ma. 28 juni € 39,50

André Rieu, de Koning van de Wals zal na een jaar 
afwezigheid in 2020, dit jaar weer terug zijn op het Vrijthof 
in Maastricht. We vertrekken aan het begin van de middag 
per luxe touringcar naar Limburg waar we een tussenstop 
maken bij ons hotel in Kerkrade. Hier checkt u in en kunt 
u uw bagage installeren waarna we met de touringcar 
naar Maastricht vertrekken. Op eigen gelegenheid geniet 
u van deze prachtige Bourgondische stad. Om 21.00 uur 
begint op het Vrijthof het unieke optreden van André Rieu 
en het Johann Strauss orkest met de vaste solisten en 
gastoptredens. André Rieu pakt groots uit met operette 
en musical. Het wordt een avond om niet te vergeten vol 
komische, romantische en ontroerende momenten. Na 
afloop van het concert brengt onze chauffeur u terug naar 
het hotel in Kerkrade. De volgende dag vertrekken we na 
het uitgebreide ontbijt naar het witte stadje Thorn om daar 
het gezellige centrum te bezoeken. Per touringcar reist u 
hierna comfortabel huiswaarts waar we aan het einde van 
de middag arriveren.  
Inclusief: busreis, entree concert rang 2,  
overnachting incl. ontbijt op basis van 2 pers.  
(toeslag voor éénpersoonskamer is € 55,00)

5. André Rieu OP 't VRIJTHOF

16 en 17 juli € 250,00

Tijdsduur ca. 12:00 – 18:00 
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Heeft u nog van die mooie herinneringen aan de tijd dat 
u kersen ging eten in de boomgaard? Nu, deze fijne tijd 
gaat u opnieuw beleven wanneer u vandaag met ons 
meegaat. U wordt in een boomgaard langs de Kromme 
Rijn ontvangen met koffie en gebak. Aansluitend krijgt u 
een interessant verhaal te horen over kersen en het telen 
daarvan. Een kers is ongevoelig voor ziekte en plagen 
en daarom milieuvriendelijk te telen én extra gezond. Na 
de uitleg kunt u het kersenmuseum, de kersenboomgaard 
en Landwinkel de Kersenhut bezoeken. Natuurlijk laten 
we de kans niet onbenut om met de bus een mooi toertje 
te maken alvorens we huiswaarts gaan. 

Inclusief: busreis, 2x koffie/thee met gebak, 
kersenexcursie 

6. Kersenexcursie

Di. 20 juli € 32,50

Na een comfortabele busreis stappen we in Lisse we 
aan boord van een prachtig schip. We varen via de 
Ringvaart naar de Kagerplassen. Dit gebied is uniek 
om haar watersport en vormt een waar eldorado voor 
liefhebbers van zeilen, roeien, kanoën. De plassen zijn 
‘s zomers bezaaid met kleine bootjes. De vaartocht leidt 
langs vele water- en windmolens en typische Hollandse 
vergezichten. Terwijl u geniet van het uitzicht krijgt u een 
heerlijke maaltijd aangeboden. Een topdag!
 
Inclusief: busreis, rondvaart 210 min, lunch

7. Molen- en Merentocht

Ma.2 augustus € 58,00

Tijdsduur ca. 10:30 – 17:00

Tijdsduur ca. 12:00 – 18:00

Vandaag brengen we u naar Walcheren in Zeeland. 
Na een mooie rit stoppen we in Veere waar u op eigen 
gelegenheid het historische centrum kunt bezoeken. 
Centraal gelegen ligt de jachthaven waar in het verleden 
de vrachtschepen haar handel vanuit o.a. Schotland aan 
wal brachten. Tegen lunchtijd ligt een mooie boot klaar 
voor een rondvaart over de Zeeuwse wateren. Aan boord 
krijgt u een eenvoudige lunch aangeboden. Hierna zal 
onze chauffeur u, via een mooie route met een tussenstop 
langs de Noordzee, weer veilig thuisbrengen.

Inclusief: busreis, rondvaart 60 min, eenvoudige lunch

8. Zonnig Zeeland

Wo. 11 augustus € 48,00

Tijdsduur ca. 9:00 – 17:30
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Met de Zonnetrein door de Schoorlse duinen en lunchen 
met zicht op zee, vandaag gaat het gebeuren. 
Een heerlijke dag aan de kust met een unieke tocht door 
het breedste en hoogste duingebied van Nederland, 
normaal alleen met de fiets of wandelend te betreden. 
Het strandpaviljoen heeft een prachtig uitzicht naar 
alle windstreken, volgens velen de mooiste plek aan 
de Hollandse kust. Hier starten we met koffie en sluiten 
we de ochtend af met een heerlijke lunch.
’s Middags is er tijd genoeg om een strandwandeling 
te maken, een duik te nemen of op het terras te genieten.

Inclusief: busreis, 2x koffie/thee met gebak, rit met 
Zonnetrein, lunch

9. Duin en strand

Do. 19 augustus € 57,50

Tijdsduur ca. 8:30 – 18:00

Graag willen wij u het pure Terschelling-gevoel laten 
beleven. Het bos, de duinen, de polder, het wad en het 
strand zijn de oneindige rijkdom van de natuur op het 
eiland. Maar ook het pittoreske West-Terschelling is een 
lust om doorheen te wandelen. Vandaag vertrekken we 
in alle vroegte om op tijd op de veerboot in Harlingen te 
stappen. Na twee uur varen is de beroemde vuurtoren, 
de Brandaris, goed in beeld en staat de gids aan wal 
ons op te wachten voor een mooie rondrit over het 
eiland. ’s Middags heeft u alle tijd voor uzelf, een heerlijk 
vakantiegevoel!

Inclusief: busreis, 1x koffie/thee met koek, overtocht 
retour, rondrit met gids

10. Puur Terschelling

Wo. 25 augustus € 58,00

Tijdsduur ca.  6:30 – 22:30

De niet te missen braderie van Lille is terug! We nemen 
u deze dag mee naar de grootste antiekmarkt van 
Europa. Deze bestaat uit wel zo’n 12.000 kraampjes met 
antiek en brocante. Er worden naast de markt andere 
activiteiten georganiseerd zoals straattheater en diverse 
concerten. Ook mosselen en frites staan dit weekend 
centraal. De restaurants hebben onderling een competitie 
wie de grootste stapel aan lege mosselschelpen weet 
te verzamelen. Kortom, u zult zich geen moment vervelen!

Inclusief: busreis
Za. 4 september € 37,00

Tijdsduur ca. 7:00 – 23:15

11. Antiekmarkt Lille
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Vandaag vertrekken we naar ’t Veluws Zandsculpturen-
festijn. Kunstenaars afkomstig uit de hele wereld tonen 
hun mooiste zandsculpturen in Garderen. Levensecht, 
adembenemend en dit jaar met als thema ‘75 jaar 
bevrijding’. Tevens heeft u toegang tot de naastgelegen 
Beeldentuin. Hier kunt u ideeën opdoen om uw huis of 
tuin te verfraaien. Er is een showtuin van ca. 3000 m2 en 
een mooi overdekt showroomdorp (1300 m2). Daarnaast 
zorgen we voor een mooie route en een goede lunch. 
Kortom: een heerlijke dag!

Inclusief: busreis, entree Zandsculpturenfestijn en 
Beeldentuin, lunch

12. Zandsculpturen op de Veluwe

Wo. 8 september € 46,00

Tijdsduur ca. 10:00 – 18:00

Vandaag vertrekken we naar het Nationaal Park 
De Biesbosch. Het schip waar u aan boord stapt, is met 
een geringe diepgang speciaal gebouwd om door dit 
gebied te varen. U kunt vanaf de boot het water afspeuren 
naar bevers, mooie vogels spotten en genieten van de 
bijzondere planten en bloemen. Tijdens deze rondvaart 
wordt er een uitstekende koffietafel geserveerd.  
Na een prachtige middag brengt onze chauffeur u weer 
veilig thuis. 

Inclusief: busreis, rondvaart 120 minuten, lunch

13. Beleef de Biesbosch

Ma. 20 september € 41,00

Tijdsduur ca.  11:00 – 17:00

We starten de dag in een gezellig restaurant in 
Maarsbergen. Na de hartelijke ontvangst met koffie 
stappen we terug in de bus en rijden met een gids 
een mooie route door de Utrechtse Heuvelrug. 
We rijden een door een omgeving met diverse kastelen 
en boerderijen met hun mooi geverfde luiken. De route 
leidt door mooie bossen die prachtige najaarskleuren 
hebben. Bij terugkomst in het restaurant staat een heerlijk 
diner voor u klaar. Een ultieme najaarsdag met veel 
bekijks!

Inclusief: busreis, koffie/thee met koffiebroodje,  
rondrit 90 min, driegangendinerDi. 19 oktober € 51,00

Tijdsduur ca. 9:00 – 16:00

14. Najaarstocht



Speciaal voor u hebben wij een echte Hollandse 
snerttocht samengesteld. Vanaf uw opstapplaats 
brengen we u naar restaurant De Molen in Harskamp 
op de Veluwe. U wordt hier hartelijk ontvangen door het 
vriendelijke personeel. In het restaurant kunt u onbeperkt 
genieten van echte snert, stokbrood, roggebrood, 
katenspek en roomboter. Na deze voortreffelijke maaltijd 
rijden wij een mooie route door de omgeving, waar u 
kunt genieten van het schitterende natuurschoon van de 
Veluwe. Onderweg stoppen we voor een kopje koffie 
of thee waarna u weer teruggebracht wordt naar uw 
opstapplaats.

Inclusief: busreis, onbeperkt snert eten, rondrit 90 min, 
koffie/thee met cake

15. Snerttocht

Di 16 november € 41,00

Tijdsduur ca. 11:30 – 17:00

Vandaag rijden we naar Haarzuilens waar de bekende 
Christmasfair weer plaats vindt in de tuinen rondom 
het Kasteel en de Kapel van Kasteel de Haar. Vuurkorven, 
kerstbomen en speciale sfeerverlichting leiden u langs 
ruim 220 gerenommeerde standhouders. Zij geven u 
de nieuwste tips en trends om uw eigen huis warmte 
en sfeer te geven. Aangevuld met de meest bijzondere, 
klassieke en trendy kerstaccessoires, heerlijke delicatessen 
en feestelijke nouveautés die de decembermaand thuis 
tot zo’n bijzondere belevenis maken. Een bijzonder mooie 
dagtocht!

Inclusief: busreis, entree Christmas Fair

16. Kasteel de Haar  
    Christmas Fair

Za. 27 november € 35,00

Tijdsduur ca. 14:00 – 22:00

10
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Vandaag brengen we een bezoek aan één van 
de grootste Intratuin winkels van Nederland, die 
in Halsteren. Na een comfortabele reis kunt u lekker 
rondsnuffelen om de nieuwste trends en kleuren voor 
Kerstmis 2021 te bekijken. Het gehele tuincentrum is 
in kerstsferen versierd. Voor inspiratie, leuke ideeën 
en handige tips voor binnen en buiten kunt u terecht bij 
het vriendelijke personeel. Aan het einde van de middag 
vertrekken we, inclusief eventuele aankopen, terug naar 
de opstapplaatsen.

Inclusief: busreis

17. Winterse Intratuin

Ma. 6 december € 17,50

Tijdsduur ca. 12:00 – 18:15

We starten vanmiddag met de enige échte gehaktbal 
in Rotterdam, die van De Ballentent aan de Parkkade. 
Al eten hier geen bootwerkers, jantjes en sjouwers meer, 
de sfeer van vroeger is er wel blijven hangen. Wanneer 
onze magen gevuld zijn en het duister invalt, starten we 
met een lichtjestour door Rotterdam. Onze chauffeur 
neemt u mee naar de meest toonaangevende en 
verlichte gebouwen in de stad. Hoog vanuit de touringcar 
heeft u prachtig uitzicht wanneer u de Erasmusbrug, 
de Coolsingel, het Centraal Station en de Markthal 
passeert. Zo ontdekt u Rotterdam eens van een hele 
andere kant! 

Inclusief: busreis, bal gehakt met patat, 1 consumptie

18. Ballen en lichtjes

Di. 14 december € 29,50

Tijdsduur ca.  15:00 – 20:00

Op Tweede Kerstdag rijden we via een mooie route naar 
het prachtige Giethoorn. Hier aangekomen starten we met 
een rondvaart door de Gietse wateren. Onder het genot 
van een drankje vertelt de schipper u mooie anekdotes 
over Giethoorn. Na de rondvaart wordt u uitgenodigd 
voor een heerlijk 5-gangen diner in het restaurant. 
De kok heeft zich uitgesloofd en zal u laten genieten 
van de heerlijkste gerechten. Na deze gezellige middag 
en avond brengt de chauffeur u weer veilig huiswaarts.

Inclusief: busreis, rondvaart met drankje,  
5-gangen diner incl. koffie/thee  
(exclusief overige consumpties)Zo. 26 december € 79,00

Tijdsduur ca. 13:00 – 22:00

19. Kerstdiner in Giethoorn
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In de kersttijd ondergaan veel steden een metamorfose en is het de moeite waard 
om deze gezelligheid op te zoeken. Duizenden lampjes versieren de binnensteden 

en prachtige winkels, gelegen aan mooie promenades hebben hun etalages en interieurs 
geheel in kerstsfeer gebracht. Daarbij komen nog de speciale kerstmarkten waar u heel 

sfeervol en gezellig langs de houten kramen kan slenteren.  
De geur van kruidige wijn en heerlijk kerstgebak komt u tegemoet  

en een keur aan kerstartikelen wordt u aangeboden. 
We hebben de mooiste kerstmarkten in ons programma opgenomen.  

De verblijfsduur op plaats van bestemming is gemiddeld van ca. 12.30 uur tot 19.30 uur.

Kerstmarkten
2021

Kerstmarkt Valkenburg zat. 27 november € 25,00

Kerstmarkt Luik   zo. 28 november € 25,00

Kerstmarkt Maastricht vrij. 3 december € 25,00

Kerstmarkt Essen  zat. 4 december € 28,50

Kerstmarkt Brussel  vrij. 10 december € 25,00

Kerstmarkt Düsseldorf zat. 11 december € 28,50

Dickens Festijn  zo. 12 december € 27,50

Kerstmarkt Keulen  vrij. 17 december € 28,50

Kerstmarkt Oberhausen zat. 18 december € 28,50

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

NOoteboom tours

zomerdijk 10 | 3143 CT Maassluis

T 010-434 12 20 e info@nooteboomtours.nl

w www.nooteboomtours.nl


