Nooteboom tours

GROEPSreizen 2022

Wij hebben een mooie selectie gemaakt van verschillende dagtochten en delen deze graag met u ter
inspiratie. Uiteraard is iedere dagtocht nog geheel naar wens aan te passen.
Naast de dagtochten is het ook mogelijk een meerdaagse
reis te organiseren. Onze chauffeurs staan weer helemaal
klaar om u naar nieuwe, en mooie bestemmingen te
brengen.
Uiteraard houden we rekening met de geldende
maatregelen en is uw veiligheid en gezondheid onze
grootste zorg. We hopen u weer als vanouds te laten
genieten! Indien u meer informatie wenst, neem dan
graag contact met ons op. We bespreken dan graag de
mogelijkheden.

010- 434 12 20 | info@nooteboomtours.nl

FLORIADE

GA UIT JE BLOEMBOL

Dit jaar is Almere van april t/m oktober het podium
van de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo
2022 met als thema ‘Growing Green Cities’. 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!

Vandaag maken we een prachtige middagtocht door
de Bollenstreek. Geniet van de prachtige kleuren van
de tulpen, hyacinten en narcissen die in bloei staan!
Onderweg stoppen we bij de kleurrijke Tulperij.
Hier genieten we van een kopje koffie/thee met iets
lekkers en een rondleiding. Vergeet op deze dag
zeker uw fototoestel niet mee te nemen want dit
wordt een fantastische en kleurrijke dag!

Inclusief:

Inclusief:

Tijd:
Prijs:

busreis, entree
(incl. enkele rit met de kabelbaan)
ca. 08:00 – 18:30
€52,50 per persoon min. 50 personen
€57,00 per persoon min. 40 personen

Tijd:
Prijs:

busreis, koffie/thee met stroopwafel
en rondleiding
ca. 12:15 – 16:30
€28,00 per persoon min. 50 personen
€29,50 per persoon min. 40 personen

UITWAAIEN IN HET GROENE HArT

TWEEDE MAASVLAKTE

Vandaag maken we een prachtige vaartocht door het
Groene Hart. Dit is Holland ten voeten uit: polders,
koeien, molens, meren, prachtige vergezichten en
mooie Hollandse dorpen. De kapitein informeert u
gedurende de vaart over alle bezienswaardigheden
en bij mooi weer geniet u uiteraard ook aan ’t dek
alwaar u een weids uitzicht heeft over de omgeving.
Onderweg wordt er een heerlijke koffietafel
geserveerd.

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 wij de oudere haven en komen uit op de
bruisende Tweede Maasvlakte. De chauffeur vertelt
u tijdens de tocht veel wetenswaardigheden en
halverwege stoppen we even voor koffie/thee met
een koek in de bus.

Inclusief:

Inclusief:
Tijd:
Prijs:

Tijd:
Prijs:

busreis, rondvaart 210 minuten,
koffietafel incl. kroket
ca. 11:00 – 16:45
€52,50 per persoon min. 50 personen
€55,00 per persoon min. 40 personen

Rolstoeltouringcar & AED
Naast de normale, luxe touringcars beschikt Nooteboom Tours
ook over een rolstoeltouringcar. Hiermee kunnen maximaal
13 personen die aan een rolstoel gebonden zijn zonder
problemen meereizen. Aan de zijkant van de touringcar bevindt
zich een lift waarmee de rolstoelers veilig in de touringcar
worden ‘getild’. Ook voor personen die minder goed ter been
zijn en liever de trap vermijden, is dit een ideale oplossing.
Het aantal normale zitplaatsen wat beschikbaar is, is afhankelijk
van het aantal passagiers dat met een rolstoel reist. Onze
medewerkers informeren u graag over de mogelijkheden
en de verdeling van het aantal rolstoel- en zitplaatsen in de
rolstoeltouringcar. (Voor het gebruik van de rolstourtouringcar
geldt een toeslag).
Tijdens uw dagtocht is de touringcar uitgerust met een AED
aan boord. De chauffeur is opgeleid om deze te gebruiken in
noodsituaties. Uiteraard hopen we deze niet nodig te hebben
maar het geeft wel een veilig gevoel tijdens uw uitje.

busreis, koffie/thee met koek
ca. 13:00 – 16:45
€18,00 per persoon min. 50 personen
€20,50 per persoon min. 40 personen

Polder, wind en water

Heidetocht

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. Na de lunch bezoekt u
Schokland dat is uitgeroepen tot Werelderfgoed. Na
deze geweldige beleving keren we weer huiswaarts.

Vandaag maken we een prachtige tocht naar de
Bloeiende Heide van de Sallandse Heuvelrug. Een
gebied met prachtige vergezichten over grote
golvende heidevelden en uitgestrekte bossen.
Onderweg stoppen we voor de koffie met gebak.
Hier stapt de gids aan boord. Deze 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!

Inclusief:

Inclusief:

Tijd:
Prijs:

busreis, koffie/thee met appelgebak,
rondrit, broodbuffet, rondleiding en
entree Museum Schokland
ca. 08:00 – 17:45
€49,50 per persoon min. 50 personen
€54,50 per persoon min. 40 personen

Tijd:
Prijs:

busreis, koffie/thee met gebak, gidstour,
Dekselse Pannetjes lunch incl. consumptie
ca. 08:00 – 17:00
€52,00 per persoon min. 50 personen
€56,00 per persoon min. 40 personen

(deze dagtocht is alleen te boeken tussen half augustus en
half september omdat de heide dan in bloei staat)

Tourtocht Goeree Overflakkee
Er staat vandaag een heerlijke tourtocht op het
programma! Vanaf uw opstappunt vertrekken we
naar Oostvoorne. Na een heerlijke 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. 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

Tijd:

ca. 11:00 – 15:30

Prijs:

en sla incl. 1 consumptie, rondrit
€33,00 per persoon min. 50 personen
€35,00 per persoon min. 40 personen

Kersentocht

varen op de linge

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 de
boomgaard langs de Kromme Rijn ontvangen met
koffie en gebak. Hierna kunt u het kersenmuseum,
de kersenboomgaard en Landwinkel de Kersenhut
bezoeken. Via een mooie route keren we weer
huiswaarts.

Vandaag rijden we via een mooie route naar Leerdam
waar we aan boord stappen bij Rederij Leerdam
voor een mooie vaartocht over de rivier de Linge. De
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:

Inclusief:

Tijd:
Prijs:

busreis, 2x koffie/thee met gebak,
kersenexcursie
ca. 12:00 – 18:00
€30,50 per persoon min. 50 personen
€34,00 per persoon min. 40 personen

Tijd:
Prijs:

busreis, rondvaart 180 min, lunchbuffet
met kroket, 2x koffie/thee
ca. 10:15 – 16:30
€52,00 per persoon min. 50 personen
€55,00 per persoon min. 40 personen

(deze dagtocht is alleen te boeken in juni en juli)

ZANdSCULPTUREN OP DE VELUWE
Vandaag vertrekken we naar ’t Veluws
Zandsculpturenfestijn. Kunstenaars afkomstig uit de
hele wereld tonen hun mooiste zandsculpturen in
Garderen. Levensecht, adembenemend en dit jaar
met als thema ‘De vaderlandse geschiedenis’. Tevens
heeft u toegang tot de naastgelegen Beeldentuin.
Daarnaast zorgen we voor een mooie route en een
goede lunch. Kortom: een heerlijke dag!
Inclusief:
Tijd:
Prijs:

busreis, entree Zandsculpturenfestijn
en Beeldentuin, lunch
ca. 10:00 – 18:00 (open vanaf 1 april 2022)
€43,00 per persoon min. 50 personen
€47,00 per persoon min. 40 personen

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden voor een onvergetelijke dagtocht!
Touringcarbedrijf Nooteboom Tours | Zomerdijk 10 | 3143 CT Maassluis | 010- 434 12 20 | info@nooteboomtours.nl

