2022

Welkom aan boord!
Voor u ligt het dagtochtenprogramma voor 2022. Een jaar waarin we hopelijk weer
veel mooie dagtrips met u kunnen maken. Het afgelopen jaar was het zo nu en dan
een behoorlijke uitdaging om op pad te gaan. Toch zijn we blij dat we vanaf maart
2021 al (eenvoudige) dagtochten hebben kunnen organiseren en zo eenieder een
mooie ervaring hebben bezorgd. Dit was heel welkom na een, voor velen, stille winter.
Nog fijner was om iedereen zichtbaar te zien genieten van de mooie bestemmingen
en locaties die we bezochten.
Ook in 2022 is het dagtochtenprogramma weer divers en met veel zorg samengesteld.
Zo nemen we u mee naar onder andere de Floriade, Brussel en Ameland. Nieuw is
(op veler verzoek) de prachtige vijfdaagse reis naar Duitsland met een afwisselend
programma. Neemt u de folder rustig door en ongetwijfeld bent u dan net zo
enthousiast als onze medewerkers. We hopen u in goede gezondheid te verwelkomen
in onze touringcars!
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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 dagtochten moet vooraf per bank zijn gedaan.
Voor meerdaagse reizen geldt dat de betaling uiterlijk twee weken
na de reservering voldaan moet zijn. Wanneer u via onze website
reserveert, kunt u direct betalen via iDeal.

Annulering
Dagtochten kunt u tot uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek kosteloos
annuleren. Voor meerdaagse reizen geldt dat u tot 6 weken voor vertrek
kosteloos kunt 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
De informatie in deze folder is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen en/of aanpassingen
na het afdrukken van deze folder. Nooteboom Tours behoudt zich het recht om de reisroute, het
reisprogramma of de prijzen te wijzigen als de omstandigheden hiertoe aanleiding geven.
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Overzicht dagtochten 2022
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1. Lang leve de vrijheid

dinsdag 15 maart

€ 58,00

2. Soldaat van Oranje

zaterdag 26 maart

€ 105,00

3. Ga uit je (bloem)bol!

woensdag 13 april

€ 29,50

4. Huishoudbeurs

zaterdag 16 april

€ 38,00

5. Aken

zaterdag 23 april

€ 57,50

6. Keukenhof

dinsdag 26 april

€ 42,50

7. Westfield Mall of the Netherlands

maandag 2 mei

€ 17,50

8. Lentekriebels

vrijdag 6 mei

€ 45,00

9. Polder, Wind en water

dinsdag 10 mei

€ 57,00

10. Libelle Zomerweek

zaterdag 21 mei

€ 43,00

11. 5-daagse Duitsland reis

donderdag 26 mei

12. Floriade

donderdag 23 mei +

€ 61,00

13. Verrassingstocht

donderdag 16 juni

€ 69,00

14. Royal bezoek aan Paleis het Loo

donderdag 7 juli

€ 65,00

15. André Rieu - Maastricht

vrijdag 22 juli

16. Zomerse Elfstedentocht

woensdag 20 juli

€ 65,00

17. Historische driehoek

woensdag 27 juli

€ 65,50

18. Texel

maandag 1 augustus

€ 61,00

19. Ultiem Veluws Genieten

vrijdag 5 augustus

€ 68,00

20. Brussel - bloementapijt

zaterdag 13 augustus

€ 42,50

21. Hollands glorie

dinsdag 16 augustus

€ 60,00

22. Paarse loper

donderdag 25 augustus

€ 56,00

23. Antiekmarkt Lille

zaterdag 3 september

€ 37,00

24. Taptoe Delft

zaterdag 10 september

€ 43,50

25. In tin gegoten

maandag 19 september

€ 59,00

26. Beleef Flakkee

woensdag 5 oktober

€ 35,00

27. Schip Ahoy!

dinsdag 18 oktober

€ 46,00

28. Gouden herfsttocht

dinsdag 25 oktober

€ 51,00

29. Winterse stamppotten

donderdag 17 november

€ 54,00

zaterdag 12 juli

€ 499,00

€ 250,00

30. Dé Winterfair

vrijdag 25 november

€ 39,50

31. Kasteel de Haar Christmas Fair

zaterdag 26 november

€ 35,00

32. Kerstcruise

woensdag 30 november

€ 52,50

33. Winterse Intratuin in Halsteren

woensdag 7 december

€ 18,50

34. Twinkle twinkle little star

woensdag 14 december

€ 46,00

35. Kerstdiner op het water

maandag 26 december

€ 80,00

KERSTMARKTEN 2022
36. Kerstmarkt Essen

zaterdag 3 december

€ 29,50

37. Kerstmarkt Maastricht

zondag 4 december

€ 26,00

38. Kerstmarkt Brugge

vrijdag 9 december

€ 26,00

39. Kerstmarkt Aken

zaterdag 10 december

€ 29,50

40. Kerstmarkt DÜsseldorf

vrijdag 16 december

€ 29,50

41. Kerstmarkt Oberhausen

zaterdag 17 december

€ 29,50

42. Kerstmarkt MÜnster

zondag 18 december

€ 29,50
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1. Lang leve de vrijheid

15 maart

€ 58,00

Tijdsduur ca. 8:00 - 17:45

Het is alweer meer dan 76 jaar geleden dat Nederland
is bevrijd. Vandaag maken we een prachtige tocht
naar Groesbeek waar we een bezoek brengen aan het
Vrijheidsmuseum. Hier worden we ontvangen met koffie
en een bevrijdingsgebakje. Hierna kunt u op eigen
gelegenheid de tentoonstelling te bezichtigen. Na het
museumbezoek rijden we naar Mook waar een smakelijke
lunch voor u klaarstaat. Na de lunch maken we een heuse
“battlefieldtour”. Onder leiding van een gids maken we
een rondrit langs de bijzondere historische plekken en
landingsterreinen van Operatie Market Garden. Vol van alle
indrukken keren we weer huiswaarts.
Inclusief:busreis, koffie/thee met gebak, entree museum,
broodlunch met kopje soep en kroket, “Battle Field Tour”

2. Soldaat van Oranje

26 maart

€ 105,00

Tijdsduur ca.16:30 – 0:00

Bezoek deze succesvolle musicalmet Nooteboom. De
Musical is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van
één van de grootste verzetshelden uit onze vaderlandse
geschiedenis: Erik Hazelhoff Roelfzema. Aan het begin
van de oorlog ontsnapt Erik naar Engeland van waaruit
hij zendapparatuur naar Nederland smokkelt en als
piloot betrokken is bij bombardementen op Duitsland.
Hij ontvangt voor zijn verzetswerk al tijdens de oorlog de
Militaire Willemsorde. Soldaat van Oranje – De Musical
is een groots spektakel met indrukwekkende decors,
prachtige muziek en een aangrijpend verhaal. Wij zorgen,
zoals u van ons gewend bent, voor vervoer en een prima
zitplaats.
Inclusief: busreis, entreekaart 1e rang

3.Ga uit je (bloem)bol!

13 april
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€ 29,50

Tijdsduur ca. 12:15 – 16:45

Vandaag maken we een prachtige middagtocht door
de Bollenstreek. Geniet van de prachtige kleuren van de
tulpen, hyacinten en narcissen die in bloei staan! Heerlijk
zittend in uw luxe touringcarstoel geniet u van de streek
rondom Lisse, Hillegom en Sassenheim. Onderweg
stoppen we bij de kleurrijke Tulperij. Hier worden wij
hartelijk ontvangen en staat er een heerlijk kopje koffie/
thee voor u klaar met iets lekkers! Bij de Tulperij krijgen
we een rondleiding en horen we het verhaal van de groei
en bloei van de bol tot bloem. Vergeet op deze dag
zeker uw fototoestel niet mee te nemen want dit wordt
een fantastische en kleurrijke dag!
Inclusief: busreis, koffie/thee met stroopwafel en
rondleiding

4. HUISHOUDBEURS
Ga mee naar de Huishoudbeurs en laat u verrassen!
Tijdens Huishoudbeurs 2022 prikkelen we uw
zintuigen en laten we u kennismaken met onbekende
bestemmingen, verrassende highlights, geweldige
optredens en workshops en heel veel leuke producten
en merken. Doe inspiratie op en verwen uzelf met een
dagtocht naar de RAI in Amsterdam!!
Inclusief: busreis, entree

16 april

€ 38,00

Tijdsduur ca. 9:15 - 18:00

5. Aken
Vandaag maken we een gezellige tocht naar Aken.
Onderweg stoppen we in Vaals waar er bij het
Drielandenpunt een heerlijke koffietafel voor u klaarstaat.
Na deze heerlijke lunch zullen we verder rijden naar
Aken. Hier staat een gids op ons te wachten die samen
met u een stadswandeling door Aken zal maken. Hierna
heeft u vrije tijd in Aken en kunt u op eigen gelegenheid
de stad ontdekken en een hapje eten. Aan het begin van
de avond (rond 18:00 uur) zal de chauffeur u weer veilig
naar op opstapplek brengen.
23 april

€ 57,50

Inclusief: busreis, koffie/thee in de bus, koffietafel
met kroket, en stadswandeling

Tijdsduur ca. 8:15 – 21:00

6. Keukenhof
Een bezoek aan de Keukenhof is zeer de moeite waard.
Dit jaar staat het thema ‘Flower Classics” centraal.
Bloemen horen al eeuwenlang bij het leven van mensen.
Bloemen worden als klassieke symbolen in kunst,
architectuur en design gebruikt. De tulp voor de nieuwe
lente en de roos voor de liefde! U zult zich vergapen
aan alle pracht en praal in de tuinen en genieten van het
ultieme lentegevoel, de prachtige bloemen in bloei en
vele shows. Vergeet dus vooral uw fotocamera niet mee
te nemen!
26 april

€ 42,50

Tijdsduur ca. 8:45 – 17:30

Inclusief: busreis, entree
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7. Westfield Mall of the Netherlands

2 mei

€ 17,50

We gaan vandaag een dagje shoppen bij Westfield Mall of The Netherlands. Ervaar internationale allure met
een Hollandse twist! Geen webshop of winkelstraat kan
tippen aan de wereld van Westfield. Of u nu komt voor
de laatste mode, nieuwste gadgets of allerlekkerste
delicatessen: Westfield - Mall of The Netherlands is
gemaakt om ultiem te genieten. Daarom wordt u overal
als een vorst behandeld, schuilt achter elke deur een
unieke ervaring en krijg je alle ruimte om te shoppen
zonder stress.
Inclusief: busreis

Tijdsduur ca. 10:15 – 16:45

8. Lentekriebels
Het is lente! De vogels beginnen weer te fluiten, het gaat
weer warmer worden en de bloesem komt weer in bloei!
Vandaag rijden we via een mooie route langs de prachtig
gekleurde hyacinten- en tulpenvelden en komen we
aan in Lisse, hier ligt een mooie salonboot voor u klaar.
Tijdens de heerlijke koffietafel kunt u met volle teugen
genieten van het mooie voorjaar. Vanaf het water heeft
u zicht op het kleurrijke, historische en landelijke gebied
dat als een oase van rust in de Randstad ligt.
Inclusief: busreis, rondvaart 120 min, koffietafel
6 mei

€ 45,00

Tijdsduur ca. 11:15 – 16:30
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9. Polder, wind en water

10 mei

€ 57,00

Tijdsduur ca. 7:45 – 17:45

Tip van onze chauffeurs! Wind, water en polder
vormen de hoofdingrediënten van deze dagtocht in de
Noordoostpolder. In het Windmolen Belevingscentrum
trappen we na de koffie af met een unieke rondrit langs het
grootste windmolenpark van Europa. U heeft de kans om
de enorme wieken van heel dichtbij te zien. De ochtend
wordt afgesloten met een heerlijke lunch. In de middag
bezoekt u Schokland dat in 1995 werd uitgeroepen tot
Werelderfgoed. Ooit lag Schokland midden in de woeste
Zuiderzee. U krijgt een rondleiding op Schokland en u
bezoekt het kerkje en het museum. Na deze geweldige
beleving keren we weer huiswaarts.
Inclusief: busreis, koffie/thee met appelgebak, rondrit,
broodbuffet, rondleiding en entree Museum Schokland

10. Libelle Zomerweek

21 mei

€ 43,00

Tijdsduur ca. 8:15 – 18:45

Ga mee naar het Almeerderstrand want daar viert Libelle
Zomerweek het leukste feest van Nederland. De Libelle
Zomerweek biedt bezoekers de unieke kans het grootste
vrouwenweekblad van Nederland ‘levensecht’ mee
te maken. Beleef de sfeervolle buitensetting, waarbij
gebruik wordt gemaakt van de natuurlijke charme van het
strand. In de verschillende paviljoenen maakt u kennis
met nieuwe recepten, nieuwe trends op modegebied en
krijgt u een compleet nieuwe look en adviezen. U heeft
voldoende tijd om alle nieuwtjes te ontdekken. Tegen
17.00 uur stappen we weer in de touringcar en rijden
terug naar huis.
Inclusief: busreis, entree
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Vijf dagen Duitsland
26 – 30 mei € 499,00

Hoe heerlijk is het om 5 dagen lang te mogen genieten van de prachtige omgeving aan
de Moezel? Deze omgeving staat bekend om zijn mooie wijnlandschap, de kronkelende
Moezel en alle idyllische dorpjes. We hebben een leuk en afwisselend programma voor
u samengesteld. Iedere dag maken we een excursie, brengen we een bezoek aan een
van de nabijgelegen steden of maken we een rondvaart. Blijft u liever in het hotel dan is
dit uiteraard ook geen enkel probleem! Tijdens deze reis verblijft u in Hotel Zur Krone in
Oberfell waar u kunt genieten van het heerlijke all inclusive pakket.
DONDERDAG 26 MEI
VRIJDAG 27 MEI

vertrek naar Duitsland met een tussenstop in Aken
bezoek wijnboerderij in Ediger-Eller

ZATERDAG 28 MEI

bezoek per boot aan het schilderachtige Cochem

MAANDAG 30 MEI

vertrek vanuit Duitsland

ZONDAG 29 MEI 		

bezoek aan het historisch Koblenz

HET ARRANGEMENT IS INCLUSIEF:
P Vervoer per luxe touringcar

P Genoemde excursies uit het programma
P 4x overnachting in Hotel Zur Krone
(hotelkamer per lift bereikbaar en voorzien
van douche en/of bad, toilet en televisie)
P Ontvangst met warme lunch of koffie
met gebak (welke wordt het?)
P 4 x uitgebreid ontbijtbuffet
P 4 x warme lunch of lunchpakket
P 4 x driegangenkeuzemenu
P Koffiecorner Gehele dag koffie en thee
in koffiecorner
P Dagelijks alle drankjes van 17:00 t/m 24:00
(bediending aan tafel). Bieren, wijnen,
fris-en vruchtendranken, jenevers
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P Versnaperingen ’s avonds zoals nootjes
en zoutjes, bittergarnituur etc.
P Wijnproeverij in onze de nostalgische
wijnkelder
P Iedere avond vertier en entertainment met
livemuziek en een dorpswandeling
Hierbij wordt regelmatig een
bittergarnituur geserveerd
P Gebruik versnellingsfietsen en andere
faciliteiten
P Diverse fiets- en wandelroutes met lunchpakket
P Wifi in hotel

12. Floriade
Dit jaar is Almere van april t/m oktober het podium van
de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022
met als thema ‘Growing Green Cities’. In het 60 hectare
grote Floriade-park ontdek je groene oplossingen van
innovators uit binnen- en buitenland die onze steden
leuker, mooier en duurzamer maken op het gebied
van groen, voeding, gezondheid en energie. Op
het Floriade-park geniet je van de geur en kleur van
bloemen, planten, groenten en fruit. Floriade vindt
slechts één keer in de 10 jaar plaats, dus mis het niet!
23 mei / 12 juli

€ 61,00

Inclusief: busreis, entree (incl. enkele rit met de
kabelbaan)

Tijdsduur ca. 8:15 – 18:00

13. Verrassingstocht
Laat u zich graag verrassen? Ga dan met ons mee op
deze prachtige dagtocht, alleen de chauffeur weet de
bestemming! Zoals u van ons gewend bent is deze
dag volledig verzorgd en komt u werkelijk niets te
kort! U gaat vooral naar huis met een schat aan nieuwe
herinneringen aan een geweldige dag.
Inclusief: busreis, boottocht, koffie/thee met gebak,
lunch incl. kroket, vrije tijd op de verrassingsbestemming,
2x consumptie, warme hapjes
16 juni

€ 69,00

Tijdsduur ca. 8:45 – 18:00

14. Royal bezoek Paleis het Loo

7 juli

€ 65,00

Tijdsduur ca. 8:30 – 17:30

Er staat vandaag een royal bezoek op de planning. Na
de sluiting van Paleis het Loo in 2018 voor een grootse
renovatie opent dit jaar Paleis het Loo eindelijk weer zijn
deuren voor het publiek. We mogen de pracht en praal
van het Paleis weer in zijn volle glorie gaan bewonderen.
Na aankomst staat er een heerlijk kopje koffie/thee met
gebak voor u klaar. Hierna heeft u de mogelijkheid om
het paleis, de tuinen en de stallen op eigen gelegenheid
te bezichtigen. De kostbaar ingerichte vertrekken geven
een beeld van drie eeuwen bewoning door de Oranjes,
terwijl de gereconstrueerde tuinen met hun waterwerken
en sierlijk belijnde bloemperken, de sfeer van de 17 de
eeuw ademen. Deze beleving mag u niet overslaan!
Inclusief: busreis, entree, koffie/thee met petit four,
broodjeslunch incl. kroket
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André Rieu
22-23 juli € 250

op het vrijthof

André Rieu, de Koning van de Wals komt dit jaar weer terug op het Vrijthof in
Maastricht. We vertrekken aan het begin van de middag per luxe touringcar naar
Limburg waar we een tussenstop maken bij een mooi hotel in Stein. Hier checkt u
in en kunt u uw bagage installeren waarna we met de touringcar naar Maastricht
vertrekken. Hier kunt u op eigen gelegenheid van deze prachtige Bourgondische stad
genieten. 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
weer 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 Stein. 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.

TIJDSDUUR: 2 DAGEN

INCLUSIEF: BUSREIS, ENTREE CONCERT RANG 2, OVERNACHTING INCL.
ONTBIJT OP BASIS VAN 2 PERS. (TOESLAG VOOR ÉÉNPERSOONSKAMER IS € 55,00)
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Vanwege beperkte beschikbaarheid van de entreetickets,
12
is het raadzaam deze reis vóór maart te reserveren.

16. Zomerse Elfstedentocht

20 juli

€ 65,00

Tijdsduur ca. 7:15 – 19:00

Inmiddels is het alweer 25 jaar geleden, maar elk
jaar wordt er wel uitgekeken naar de Elfstedentocht.
De Friezen zijn er enorm trots op! Vandaag gaan we
de Elfstedentocht beleven! We starten deze dag bij
aankomst in Hindeloopen met een heerlijk kop koffie/
thee met echt Fries suikerbrood. Daarna bezoeken we
het Eerste Friese Schaatsmuseum. Na het museumbezoek
staat er een heerlijke koffietafel voor ons klaar. Na de
lunch stappen we weer in de touringcar voor een rondrit
langs een aantal steden van de ”Elfstedentocht”. Met
recht een mooie, afwisselende, indrukwekkende en
bijzondere dagtocht die u niet mag missen!
Inclusief: busreis, koffie/thee met Fries suikerbrood,
entree Schaatsmuseum, koffietafel incl. kroket, Elfsteden
rondrit met gids

17. Historische driehoek
Vandaag reist u af naar Enkhuizen waar we aan boord
gaan van het schip De Friesland. Op dit museumschip
worden we ontvangen met koffie en appelgebak en
varen we over het IJsselmeer naar Medemblik. Als we
van boord gaan krijgen we een schipperslunch mee.
In Medemblik hebben we de tijd om rond te kijken in
dit prachtige historische stadje. In de middag, als de
locomotief fluit en de stoker kolen op het vuur schept,
vertrekken we met de prachtige authentieke stoomtram
naar Hoorn. Vanuit Hoorn reist u na deze mooie dag
terug naar huis.
27 juli

€ 62,50

Tijdsduur ca. 8:15 – 17:00

Inclusief: busreis, boottocht, koffie/thee met appelgebak,
lunchpakket, treinrit

18. TEXEL
We vertrekken deze zomerse dag naar Texel. Na een
korte overtocht vanuit Den Helder komen we aan op
het mooie Texel. Hier aangekomen stapt er een gids
op onze touringcar en starten we met een prachtige
rondrit over het eiland. Na deze rit staat er een heerlijke
koffietafel voor u klaar. Na de lunch heeft u ruim de tijd
om op eigen gelegenheid in De Koog rond te kijken, een
souvenir te kopen, op een terrasje te zitten met een hapje
en drankje of een wandeling te maken over het strand.
Onze chauffeur zal u na deze zomerse vakantiedag weer
veilig thuisbrengen.
1 augustus

€ 61,00

Tijdsduur ca. 7:15 – 19:30

Inclusief: busreis, overtocht, rondrit met gids, koffietafel
incl. snack
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19. Ultiem Veluws genieten

5 augustus

€ 68,00

Tijdsduur ca. 8:15 – 17:15

Tijdens deze unieke dag bekijkt u de Veluwe vanuit
de stoomtrein van de VSM (Veluwsche Stoomtrein
Maatschappij). Nostalgisch reizend van Apeldoorn
naar Dieren, met tussenliggende –dorpen Beekbergen,
Loenen en Eerbeek. De VSM rijdt met historische, grote
stoomlocomotieven met ouderwetse open balkonnetjes
door het schitterende landschap van de Veluwe en de
IJsselvallei, met een afwisselend bos- en weidelandschap.
Aangekomen in Dieren stapt u over van spoor op water
(door middel van een wandeling ca. 15 minuten) en vaart u
met een salonboot over de kronkelende IJssel van Dieren
naar Zutphen. Deze historische stad is echt een bezoekje
waard!
Inclusief: busreis, stoomtreinrit, koffietafel, vaartocht

20. Brussels Bloementapijt

13 augustus

€ 42,50

Tijdsduur ca. 8:15 – 20:00

Vandaag vertrekken we naar Brussel waar elke 2 jaar de
Grote Markt wordt bedekt met een prachtig bloementapijt
van begonia’s. Het tapijt van 77m x 24m wordt volgens een
plan en in verschillende stappen gerealiseerd. Het tapijt
wordt samengesteld door ongeveer 120 vrijwilligers die
bijna 1 miljoen begonia’s in minder dan 4 uur installeren.
Dit tapijt is het grootste bloementapijt ter wereld. Na
aankomst wordt u opgewacht door een vriendelijke gids
die u met veel enthousiasme vertellen over Brussel en het
populaire Bloementapijt. Hierna heeft u vrije tijd en kunt u
Brussel op eigen gelegenheid bezoeken. Rond 17:00 uur
zullen we weer terugrijden naar uw opstapplek.
Inclusief: busreis, koffie/thee in de bus, rondleiding

21. Hollands Glorie

16 augustus

€ 60,00

Tijdsduur ca. 7:45 – 18:00
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We starten vandaag met een bezoek aan
Museumboerderij Staphorst waar u hartelijk wordt
ontvangen met koffie en een plaatselijke lekkernij: de
Staphorsterrol. Hierna kunt u de boerderij bezichtigen,
een gedeelte is helemaal origineel ingericht. Aansluitend
rijden we door naar het volgende dorp: Giethoorn. Het
waterrijke dorp kent u vast maar heeft u er al eens een
bezoek aan gebracht? Na een uitgebreide lunch stapt u
aan boord van een rondvaartboot. U maakt een vaartocht
door het waterrijke en schilderachtige Giethoorn met
haar prachtige grachtjes en bruggetjes. Na deze mooie
tocht door Hollands Venetië heeft u nog even de tijd om
het centrum te bezoeken alvorens u huiswaarts keert.
Inclusief: busreis, koffie/thee met Staphorsterrol,
rondvaart 60 minuten, koffietafel incl. kroket

22. Paarse loper

25 augustus

€ 56,00

Tijdsduur ca. 8:15 – 17:00

Vandaag maken we een prachtige tocht naar de
Bloeiende Heide van de Sallandse Heuvelrug. Vanaf half
augustus tot midden september staat de heide weer
volop in bloei. Een gebied met prachtige vergezichten
over grote golvende heidevelden en uitgestrekte bossen.
De eerste stop die we maken is in Terwolde voor de
koffie met gebak. Hier stapt de gids aan boord die met
ons meegaat naar het volgende deel van de route. De
gids zal u in geuren en kleuren vertellen over alles wat
er onderweg voorbijkomt! Na deze rondrit staat er een
heerlijke Dekselse Pannetjes lunch voor u klaar! Na deze
fantastische en indrukwekkende dag maken we ons weer
op voor de terugreis.
Inclusief: busreis, koffie/thee met gebak, gidstour,
Dekselse Pannetjes lunch incl. 1 consumptie

23. Antiekmarkt Lille
We nemen u deze dag mee naar de grootste antiekmarkt
van Europa. Deze vindt plaats in het oude stadscentrum
van Lille (Frankrijk) en bestaat uit wel zo’n 12.000
kraampjes met antiek en brocante. Dit weekend
worden ook 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!
3 september

€ 37,00

Inclusief: busreis

Tijdsduur ca. 7:00 – 23:00

24. Taptoe Delft
Op het meest historische plein in Delft herrijst wederom
Nederlands mooiste muziektheater. Liefhebbers van
muziek, zang en dans kunnen zich in het tweede
weekend van september opnieuw laten verrassen en
verwonderen door deze unieke taptoe. Door de jaren
heen is dit evenement uitgegroeid tot een happening
met nationale en internationale topacts en zal ook nu
weer met een goed gevuld programma groots uitpakken.
Een muziekavond om niet te vergeten: wees er dus bij!
Inclusief: busreis, tribune zitplaats Taptoe
10 september

€ 43,50

Tijdsduur ca. 16:45 – 00:30
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25. In tin gegoten
Vandaag vertrekken we naar Alphen (Gelderland) waar
we een bezoek brengen aan de prachtige Tingieterij
‘t Oude Ambacht. Bij aankomst wordt u hartelijk
ontvangen met koffie/thee en een gebakje. Hierna kunt
u genieten van een demonstratie tingieten en krijgt u
een rondleiding. Hierna rijden we verder naar Appeltern
waar een heerlijke lunch voor u klaarstaat. Na de lunch
stappen we aan boord van De Sluizer en maken we een
mooie rondvaart door recreatie- en natuurgebied de
Gouden Ham. Na deze rondvaart zal de chauffeur u weer
veilig thuisbrengen.
19 september

€ 59,00

Tijdsduur ca. 8:00 – 18:00

Inclusief: busreis, koffie/thee met gebak, entree
Tingieterij en demonstratie, lunchtafel, rondvaart

26. Beleef Flakkee

5 oktober

€ 35,00

Tijdsduur ca. 10:45 – 15:30

Er staat vandaag een heerlijke tourtocht op het
programma! Vanaf uw opstappunt vertrekken we
naar Oostvoorne waar we in een gezellig restaurant
een heerlijke maaltijd nuttigen. Na de maaltijd neemt
de chauffeur u mee voor een mooie rit over Goeree
Overflakkee. Het Zuid-Hollandse eiland staat bekend om
de mooie stranden en de invloed van zoet en zout water
en eb en vloed. Nergens in Nederland is het mogelijk
om op zoveel plekken van een ongestoord uitzicht te
genieten. De kans is groot dat we onderweg zeehonden
en flamingo’s spotten. Een heerlijke middag op een
prachtig stukje Nederland.
Inclusief: busreis, kibbeling met friet en sla
incl. 1 consumptie, rondrit

27. Schip Ahoy!
Ga terug in de tijd en stap vandaag aan boord van het
grootste passagiersschip dat ooit in Nederland werd
gebouwd, de SS Rotterdam. Herbeleef deze sensatie met
een prachtige rondleiding over de SS Rotterdam. Tijdens
de rondleiding wordt er verteld over hoe het leven aan
boord er vroeger uitzag. We bezoeken de hooggelegen
dekken, verkennen de boeg en de brug en nemen
een kijkje in het stuurhuis. Na deze rondleiding op “La
Grande Dame” staat er een heerlijke lunch voor u klaar.
Hierna stappen we van boord en zwaaien we deze mooie
dag af.
18 oktober
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€ 46,00

Tijdsduur ca. 9:45 – 14:30

Inclusief: busreis, bezoek en rondleiding SS Rotterdam,
broodjeslunch

28. Gouden herfsttocht

25 oktober

€ 51,00

Tijdsduur ca. 9:15 – 18:00

Vandaag gaan we de herfst beleven! Onderweg naar de
Veluwe kunt u genieten van alle mooie, warme herfstkleuren.
De prachtige bossen die we onderweg tegenkomen maken
het idyllische herfstplaatje compleet. We komen aan in een
gezellig restaurant in Hoenderloo waar er een heerlijk herfstbuffet voor u klaarstaat. Hierna stapt de Veluwe en Oranjegids Irene bij ons in de touringcar. We rijden door een
landschap waar vaak reeën te bespeuren zijn en komen we
in gebieden waar wilde zwijnen en edelherten leven. Tijdens
deze tour kennis met de fraaie parken van Apeldoorn in
herfstkleuren! Na deze prachtige rit drinken we nog een lekker kopje koffie/thee met een plakje cake voordat we weer
terugrijden. Een ultieme herfstdag om op terug te kijken!
Inclusief: busreis, lunchbuffet, rondrit 90 minuten met gids,
koffie/thee met cake

29. Winterse stamppotten
Vandaag brengen we u de echte winter Kriebelz. We
vertrekken vandaag richting Gelderland. Aangekomen
in het leuke restaurant van Terwolde worden we hartelijk
ontvangen. We gaan hier heerlijk genieten van allerlei
winterse stamppotten. Na deze lekkere maaltijd rijden we
een mooie route door de omgeving, waar u kunt genieten van het schitterende natuurschoon en zal de gids u
van alles vertellen over de verschillende landgoederen
die we onderweg tegenkomen. Na deze prachtige route
rijden we na een kopje koffie met cake weer terug naar
uw opstapplek.
17 november

€ 54,00

Tijdsduur ca. 9:45 – 18:00

Inclusief: busreis, stamppotten incl. 1 consumptie, rondrit
90 minuten met gids, koffie met cake

30. Dé Winterfair

25 november

€ 39,50

Tijdsduur ca. 8:15 – 18:15

Dé Winterfair is een jaarlijks terugkerend,
feestelijk, winters evenement in de Brabanthallen
in ’s Hertogenbosch. Het is al jaren het grootste
kerstevenement van Nederland en dat is niet voor
niets! Op de Winterfair kunt u een dag lang genieten
van workshops, optredens, modeshows én natuurlijk
uitgebreid shoppen bij één van de ruim driehonderd
winkeltjes. Dit alles in een feestelijk, winters decor. Of
u nu komt om inspiratie op te doen, kerstcadeautjes
te kopen, de Margrietcolumnisten te ontmoeten of
een optreden van uw lievelingsartiest bij te wonen; Dé
Winterfair biedt u de mogelijkheid!
Inclusief: busreis, entree
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31. Kasteel de Haar Christmas Fair
Vandaag rijden we naar Haarzuilens waar de 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!
26 november

€ 35,00

Inclusief: busreis, entree

Tijdsduur ca. 13:30 – 22:15

32. Kerstcruise
Dit jaar hebben we iets nieuws: een kerstbrunch op het
water! Geniet van een heerlijke en sfeervolle kerstlunch
(de boot is geheel in kerstsfeer gebracht) terwijl u rondvaart over de Kagerplassen met zijn vele kleine eilanden.
Dit is Holland ten voeten uit: polders, molens, meren,
prachtige vergezichten en mooie Hollandse dorpen.
Bij het betreden zult u merken dat de boot aangenaam
verwarmd is op huistemperatuur. U zit er warm en droog
oftewel: genieten!

30 november

€ 52,50

Inclusief: busreis, rondvaart 120 minuten, warme lunch
(exclusief consumpties)

Tijdsduur ca. 11:00 – 16:45

33. Winterse Intratuin in Halsteren
Vandaag brengen we een bezoek aan één van de
grootste Intratuin winkels van Nederland. Na een
comfortabele reis kunt u lekker rondsnuffelen om
de nieuwste trends en kleuren voor Kerstmis 2022
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.
7 december
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€ 18,50

Tijdsduur ca. 12:00 – 18:00

Inclusief: busreis

34. Twinkle twinkle little star

14 december

€ 46,00

Tijdsduur ca. 14:15 – 20:00

In de middag vertrekken we naar Rotterdam. Hoe bijzonder is het om Rotterdam eens vanuit de hoogte te zien?
Vandaag kan dat! Bij aankomst in de Euromast staat er
een heerlijk high tea voor u klaar. Onder het genot van
al dit lekkers heeft u een prachtig uitzicht over de skyline
van Rotterdam! Na de high tea heeft u de mogelijkheid
om een bezoek te brengen aan het uitkijkplatform. Het
is al donker wanneer we weer naar beneden gaan. We
stappen weer aan boord van onze touringcar en maken
een prachtige lichtjestoer door Rotterdam. We rijden onder anderen langs de meest toonaangevende gebouwen
en u heeft een prachtig uitzicht op de Coolsingel met verlichte bomen en een mooi uitgelichte Erasmusbrug. Zo
ontdekt u Rotterdam eens van een hele andere kant!
Inclusief: busreis, entree Euromast, high tea

35. Kerstdiner op het water
Kerst wordt dit jaar weer een gezellige dag! Sieraden
om, stropdassen gestrikt, u bent er helemaal klaar voor!
We rijden in de middag richting Harderwijk. Hier aangekomen ligt er een prachtige boot voor u klaar. Heerlijk
verwarmd en volledig versierd maken we een prachtige
vaartocht. Tijdens deze vaartocht wordt er een heerlijk
5-gangen diner geserveerd. De kok heeft zich weer uitgesloofd en trakteert u op allerlei lekkere gerechten! Na
deze fantastische vaartocht brengt de chauffeur u in de
avond weer veilig terug naar huis.
26 december

€ 80,00

Tijdsduur ca. 13:45 – 21:00

Inclusief: busreis, rondvaart 3 uur, welkomstdrankje,
5-gangen diner incl. koffie/thee (exclusief overige
consumpties)
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Kerstmarkten
2022

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.
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36. Kerstmarkt Essen		

zaterdag 3 december

€ 29,50

37. Kerstmarkt Maastricht

zondag 4 december		

€ 26,00

38. Kerstmarkt Brugge		

vrijdag 9 december		

€ 26,00

39. Kerstmarkt Aken		

zaterdag 10 december

€ 29,50

40. Kerstmarkt Düsseldorf

vrijdag 16 december		

€ 29,50

41. Kerstmarkt Oberhausen

zaterdag 17 december

€ 29,50

42. Kerstmarkt Münster		

zondag 18 december		

€ 29,50
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