
2023



2

Voor u ligt het dagtochtenprogramma voor 2023.  Het afgelopen jaar hebben 
we gemerkt hoezeer iedereen de dagjes weg heeft gemist. We zijn heel 
erg dankbaar dat wij weer ouderwets met u op pad konden naar de meest 
uiteenlopende bestemmingen! Onze chauffeurs staan ook komend jaar weer 
met veel enthousiasme klaar om mooie dagtochten met u te maken. 

Ons dagtochtenprogramma is wederom met veel zorg en aandacht 
samengesteld. Na het grote succes van de vijfdaagse Duitsland-reis 
van afgelopen jaar, hebben wij dit jaar zelfs twee reizen waarop u zich 
kan inschrijven! Ook hebben wij een Paasdagtocht toegevoegd aan ons 
programma en staan er weer vele vaartochten en rondritten op de planning. 

Wij hopen dat u enthousiast bent en kijken er naar uit om u in onze 
touringcars te verwelkomen! 

Dat zit goed!
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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.  
Het is vanaf 2023 niet meer mogelijk om een zitplaatsreservering te maken.

Vertrekplaatsen
Voor de dagtochten gelden de volgende opstaplocaties:
- Maassluis: tankstation Koningshoek
- Maasland: busstation Viaduct
- Vlaardingen: tankstation Holysingel en metrostation 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.

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. 

Tel: 010 – 434 12 20  |  info@nooteboomtours.nl  |  www.nooteboomtours.nl
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Overzicht dagtochten 2023

1. Huishoudbeurs 

2. Soldaat van Oranje 

3. Paasbrunch

4. You are my sunshine 

5. Keukenhof 

6. 5-daagse Duitslandreis 

7. Ontdek Keulen 

8. Op naar de Kinderdijk

9. Eibertjesdag in Nunspeet

10. Libelle zomerweek

11. Gouds genieten 

12. 5-daagse Duitslandreis 

13. Beleef de Betuwe 

14. Andre Rieu op het Vrijthof 

15. Met de tram over de Brouwersdam 

16. Op safari! 

17. Kersentocht 

18. Ontdek Overijssel 

19. Tuinen van Appeltern 

20. Zonnig in de Zonnetrein

21. Aardbeien en Chocolade

22. Puur Terschelling

23. Zeeuwse zomerdag 

24. Brugge - Venetië van het Noorden 

25. Beleef de Biesbosch 

26. Antiekmarkt Lille 

27. Weerribben

28. Te land, ter zee en in de lucht 

29. Dekselse herfsttocht 

30. Winters Giethoorn 

zaterdag 18 februari

zaterdag 25 maart

maandag 10 april

maandag 17 april

dinsdag 25 april

dinsdag 2 mei

zaterdag 13 mei

dinsdag 16 mei

vrijdag 19 mei

zaterdag 20 mei

woensdag 24 mei

zaterdag 3 juni

dinsdag 13 juni

vrijdag 7 juli

woensdag 12 juli

vrijdag 14 juli

dinsdag 18 juli

dinsdag 25 juli

donderdag 27 juli

dinsdag 1 augustus

woensdag 9 augustus

vrijdag 11 augustus

vrijdag 18 augustus

dinsdag 22 augustus

woensdag 30 augustus

zaterdag 2 september

woensdag 20 september

maandag 2 oktober

donderdag 19 oktober

vrijdag 10 november

€ 48,00 

€ 110,00 

 € 77,50

 € 54,00 

 € 47,00 

 € 560,00 

 € 57,00 

 € 42,50 

 € 39,00 

 € 47,00 

 € 69,00 

 € 560,00 

 € 56,00 

 € 299,00 

 € 59,50 

 € 77,50 

 € 59,50 

 € 77,50 

 € 66,00 

 € 73,00 

 € 62,50 

 € 93,50 

 € 65,00 

 € 53,00 

 € 49,00 

 € 42,50 

 € 89,00 

 € 52,00 

 € 68,00 

 € 61,00 
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 € 43,00 

 € 38,00 

 € 22,50 

 € 29,00 

 € 29,50

€ 93,00 

KERSTMARKTEN 2023

31. Dé Winterfair

32. Kasteel de Haar Christmas Fair 

33. Winterse Intratuin in Duiven 

34. Winter in de Vesting  

25. Dickens Festijn 

36. Kerstdiner 

vrijdag 24 november

zaterdag 25 november

donderdag 7 december

vrijdag 8 december

zondag 17 december

dinsdag 26 december 

37. Kerstmarkt Essen 

38. Kerstmarkt Dortmund 

39. Kerstmarkt Brussel 

40. Kerstmarkt Düsseldorf 

41. Kerstmarkt Bad Bentheim 

42. Kerstmarkt Oberhausen  

43. Kerstmarkt Gent

zaterdag 2 december

zondag 3 december

vrijdag 8 december

zaterdag 9 december

zondag 10 december

vrijdag 15 december

zaterdag 16 december

 € 32,50 

 € 32,50 

 € 29,50 

 € 32,50 

 € 32,50 

 € 32,50 

 € 29,50 



Tijdsduur ca. 9:15 – 18:00

Tijdsduur ca. 16:30 – 23:45

Ga mee naar de Huishoudbeurs en laat u verrassen! 
Tijdens Huishoudbeurs 2023 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

1. Huishoudbeurs

18 februari € 48,00 

Eén van de succesvolste musicals aller tijden kunt u met 
Nooteboom Tours bezoeken. 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 wordt adjudant van Koningin Wilhelmina 
en ontvangt voor zijn verzetswerk al tijdens de oorlog de 
Militaire Willemsorde, de hoogste Koninklijke onderscheiding. 
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

2. Soldaat van Oranje 

25 maart € 110,00 

Op deze tweede Paasdag vertrekken we richting de 
Vinkeveense Plassen. Nadat we aan boord zijn gestapt 
maken we een prachtige rondvaart . De plassen worden 
gekenmerkt door de legakkers en de ring van 12 
zandeilanden. De natuur op en rondom de Vinkeveense 
Plassen vormen niet alleen een mooi decor tijdens een 
dagje uit maar de legakkers bieden ook plaats aan 
diverse flora en fauna. Tijdens deze heerlijke vaart zal er 
een heerlijk Paasbrunch voor u klaarstaan.
 
Inclusief: busreis, rondvaart 180 minuten,  
paasbuffet incl. koffie/thee

3. Paasbrunch

10 april € 77,50

Tijdsduur ca. 11:30 - 16:45



Het is lente! De vogels beginnen te fluiten, het gaat 
warmer worden en de bloesem komt weer in bloei! 
Vandaag rijden we via een mooie route langs de prachtig 
gekleurde hyacinten- en tulpenvelden. We arriveren 
in Lisse waar een mooie salonboot klaarligt. Tijdens 
de heerlijke lunch kunt u met volle teugen genieten van 
het mooie voorjaar. Vanaf het water heeft u uitzicht op 
het kleurrijke, historische en landelijke gebied dat als 
een oase van rust in de Randstad ligt. 

Inclusief:  
busreis, rondvaart 120 minuten, quick lunch (kopje soep, 
2 belegde broodjes met ham en kaas, broodje kroket 
met mosterd, koffie/thee/ frisdrank/bier/wijn)

4. You are my Sunshine

17 april € 54,00 

Tijdsduur ca. 11:15 – 16:45

Een bezoek aan de Keukenhof is zeer de moeite waard. 
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! 

Inclusief: busreis, entree

5. Keukenhof

25 april € 47,00 

Tijdsduur ca. 8:45 – 17:30

7
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6. Vijfdaagse Duitslandreis 
2 - 6 mei & 3 - 7 juni   € 560,00
Na het grote succes van vorig jaar, bieden we dit jaar twee data aan voor de reis 
naar Duitsland! Dit jaar is de bestemming het prachtige Sauerland. Geniet 5 dagen 
van deze unieke omgeving. Het Sauerland staat bekend om zijn mooie landschap 
en alle idyllische dorpjes. We hebben een leuk en afwisselend programma voor 
u samengesteld. Iedere dag maken we een excursie of brengen we een bezoek aan een 
van de nabijgelegen steden. Blijft u liever in het hotel dan is dit uiteraard ook geen enkel 
probleem! Tijdens deze reis verblijft u in Enjoy Schlosshotel Sophia.  
Dit ligt in Bleiwäsche waar u kunt genieten van het heerlijke all-inclusive pakket. 

DAG 1  vertrek naar Duitsland met een tussenstop in Essen 
DAG 2 bezoek aan Willingen 
DAG 3 bezoek aan Paderborn 
DAG 4 bezoek aan Warstein 
DAG 5  vertrek vanuit Duitsland 

HET ARRANGEMENT IS INCLUSIEF:
PP  Vervoer per luxe touringcar
PP  Genoemde excursies uit het programma
PP   4x overnachting in Enjoy Schlosshotel Sophia 

(hotelkamer per lift bereikbaar en voorzien 
van douche en/of bad, toilet en televisie)

PP  Ontvangst met koffie met gebak 
PP  4 x uitgebreid ontbijtbuffet
PP  4 x warme lunch of lunchpakket
PP  4 x driegangenkeuzemenu
PP   Koffiecorner gehele dag koffie en thee 

in koffiecorner
PP   Dagelijks alle drankjes van 17:00 t/m 24:00 

(bediending aan tafel) Bieren, wijnen, fris- en 
vruchtendranken, jenevers 

PP   Versnaperingen ’s avonds zoals nootjes en 
zoutjes, bittergarnituur etc. 

PP   Iedere avond vertier en entertainment met 
livemuziek en een dorpswandeling

    Hierbij wordt regelmatig een bittergarnituur    
    geserveerd
PP  Gebruik versnellingsfietsen en andere faciliteiten
PP  E-bikes te huur voor € 15,00 per dag
PP   Entreekaartjes voor binnen en buiten 

zwembad, gelegen in directe omgeving 
PP  Wifi in hotel

Toeslag voor een 1-persoonskamer 
is € 190,00
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Vandaag maken we een mooie tour door 
de Alblasserwaard. Vanuit uw luxe touringcarstoel 
geniet u van de prachtige omgeving en natuurlijk zien 
we de beroemde molens op de Kinderdijk. Onderweg 
maken we een stop in een gezellig restaurant waar een 
heerlijke koffietafel voor u klaarstaat. Via een mooie route 
rijden we weer terug naar uw opstapplek. 

Inclusief: busreis, rondrit, koffietafel

8. Op naar de Kinderdijk

16 mei € 42,50 

Tijdsduur ca. 10:15 – 16:45 

Eibertjesdag is een jaarlijks terugkerende braderie 
in Nunspeet op de vrijdag na Hemelvaartsdag. 
De oorsprong van deze jaarmarkt ligt bij ‘Eibertje’.  
Zij leefde omstreeks 1850 in Vierhouten en liep wekelijks 
10 kilometer naar Nunspeet om daar eieren te verkopen. 
Nu is het een gezellige dag met wel 200 kraampjes, 
folkloristische kostuums, Hollandse dansen en 
demonstraties van oude ambachten. 

Inclusief: busreis

9. Eibertjesdag in Nunspeet

19 mei € 39,00 

Tijdsduur ca. 8:00 – 19:00
9

Vandaag maken we een gezellige tocht naar Keulen. 
Onderweg stoppen we even voor een kopje koffie met 
gebak. Rond het middaguur komen we aan in Keulen. 
Hier heeft u vrije tijd in Keulen en kunt u op eigen 
gelegenheid de stad ontdekken. Breng een bezoek aan 
de Dom van Keulen en het raadhuis, wandel door het 
oude centrum en geniet van het lekkere eten. Aan het 
einde van de middag (rond 17:00 uur) zal de chauffeur u 
weer veilig naar op opstapplek brengen. 

Inclusief: busreis, koffie/thee met gebak

7. Ontdek Keulen 

13 mei € 57,00 

Tijdsduur ca. 8:15 – 20:45 



Vandaag nemen we u mee naar Gouda, de prachtige 
stad in het Groene Hart. Hier brengen we een bezoek 
aan de Sint Janskerk. Onder het genot van een kopje 
koffie met een echte Goudse stroopwafel wordt u verteld 
over de Sint-Jan en de wereldberoemde Goudse Glazen, 
gevolgd door een korte rondleiding door de kerk.  
Hierna heeft u de tijd om op eigen gelegenheid de 
gezellige binnenstad te bezoeken en te ontdekken.  
Aan het begin van de avond treffen we elkaar weer voor 
een heerlijk driegangendiner. Na het diner brengt onze 
chauffeur u weer veilig terug.

Inclusief: busreis, entree en rondleiding Sint Jan 
incl. koffie/thee met stroopwafel, driegangendiner 
(exclusief drank)

11. Gouds genieten 

24 mei € 69,00

Tijdsduur ca. 11:45 – 20:30

Zie pagina 8

12. Vijfdaagse Duitslandreis

3-7 juni € 560,00 
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Ga mee naar de 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

10. Libelle Zomerweek 

20 mei € 47,00 

Tijdsduur ca. 8:15 – 18:45
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We vertrekken vandaag naar Leerdam waar een mooie 
salonboot voor ons klaarligt. We worden aan boord 
hartelijk ontvangen. Als de trossen losgaan, varen we een 
mooie voorjaarstocht over het riviertje de Linge dwars 
door de Betuwe. De kapitein zal ons onderweg leuke 
wetenswaardigheden vertellen. Ook staat er een heerlijk 
lunchbuffet voor u klaar. Na deze vaartocht rijden we via 
een mooie route huiswaarts. Een heerlijke dagtocht! 

Inclusief: busreis, rondvaart, lunchbuffet

13. Beleef de Betuwe

13 juni € 56,00 

Tijdsduur ca. 10:30 – 15:30

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 
Heerlen. 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 terug naar Maastricht om hier nog wat langer te 
genieten van het gezellige centrum. 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 € 70,00) 

14. André Rieu op het Vrijthof

7-8 juli € 299,00 

Tijdsduur 2 dagen

Vanwege beperkte 
beschikbaarheid van 
de entreetickets, is het 
raadzaam deze reis vóór 
maart te reserveren.
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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, koffie/thee met gebak, kersenexcursie, 
lunch incl. broodje kroket

17. Kersentocht

18 juli € 59,50 

16. Op safari

14 juli € 77,50 

Tijdsduur ca. 8:15 – 17:30 

Tijdsduur ca. 10:30 – 16:00 

Bezoek Safaripark Beekse Bergen en ervaar Afrika 
gevaarlijk dichtbij! Bij aankomst staat er een heerlijke kop 
koffie met een Zebraatje voor u klaar. Aansluitend rijden 
we met onze eigen touringcar door het wildlife park 
en genieten van de prachtige savannes vol Afrikaanse 
dieren. Jachtluipaarden sluipen langs de bus en giraffen 
komen nieuwsgierig kijken. Neushoorns, struisvogels, 
tijgers en leeuwen; we komen ze allemaal tegen.  
Na de bus safari ligt er een lunchpakket voor u klaar  
en kunt u op eigen gelegenheid het park bezoeken.  
Deze dag wordt een spannend avontuur voor jong  
en oud!

Inclusief: busreis, entree Beekse Bergen, koffie/thee  
met Zebraatje, bus safari, lunchpakket 

Vandaag nemen we u mee naar de kust waar 
de Rotterdamsche Tram Maatschappij in vroeger jaren 
het personenvervoer verzorgde tussen Rotterdam en 
de eilanden. In Ouddorp, waar de remise en het museum 
zich bevinden, worden we ontvangen met koffie.  
Na een bezoek aan het museum en een eenvoudige 
lunch stappen we op de authentieke tram voor een 
mooie rit over Goeree Overflakkee, de Brouwersdam 
tot aan Scharendijke en terug. Geniet van het prachtig 
uitzicht over het Grevelingenmeer en de Zuid Hollandse 
duinen!

Inclusief: busreis, entree, koffie met cake, lunch,  
tramrit 60 minuten

15. Met de tram over de Brouwersdam

12 juli € 59,50 

Tijdsduur ca. 9:15 – 17:15
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Vandaag vertrekken we in alle vroegte richting het 
prachtige Overijssel. Na een rit door Utrecht en 
Gelderland komen aan in Haaksbergen. Hier stapt u het 
stationsgebouw binnen en ervaart gelijk de sfeer van 
weleer. Het fluiten van de stoomtrein klinkt, en we maken 
ons gereed voor ons vertrek naar Boekeloo. Na aankomst 
aldaar kunt u een kijkje nemen in de Goederenloods en 
staat er een heerlijke lunch voor u klaar. Hierna tuffen we 
weer terug naar Haaksbergen waar onze touringcar voor 
u klaarstaat voor de terugreis.

Inclusief: busreis, koffie/thee met Twentse Krentenwegge, 
treinrit, lunch

18. Ontdek Overijssel 

25 juli € 77,50 

Tijdsduur ca. 7:00 – 18:00 

Tijdsduur ca. 7:45 – 18:00 

Tijdsduur ca. 8:30 – 18:00 

Op deze zomerse dag nemen we u mee naar de Tuinen 
van Appeltern, het grootste tuinideeënpark van Europa. 
Met ruim 200 voorbeeldtuinen is het een inspiratiebron 
voor veel tuinliefhebbers. U kunt ook de kruidentuin van 
A. Vogel bezoeken en er is een plantenmarkt. Ervaar zelf 
de natuurlijke wereld van vijvers, bloemen en planten. 
Al  dit moois en de gezellige terrassen en restaurant, 
waar u de lunch nuttigt, staan garant voor een geslaagd 
dagje uit.

Inclusief: busreis, entree, 1x koffie/thee met appelgebak, 
film, lunch

Met de Zonnetrein door de Schoorlse duinen en een 
middag aan de kust, vandaag gaat het gebeuren! 
Na aankomst in Groet, starten we met koffie met gebak 
en maken we vervolgens een prachtige rit met de 
Zonnetrein. Een unieke tocht door het breedste en 
hoogste duingebied van Nederland, normaal alleen met 
de fiets of wandelend te betreden. Na de goede lunch is 
er tijd genoeg om een strandwandeling te maken, een 
duik te nemen of op het terras te genieten.

Inclusief: busreis, koffie/thee met gebak, treinrit, lunch 
incl. kroket

19. Tuinen van Appeltern 

20. Zonnig in de zonnetrein

1 augustus

27 juli € 66,00 

€ 73,00 
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Rond koffietijd worden we bij het Aardbeienterras 
in Rijsbergen (NB) ontvangen met koffie en een 
aardbeientaartje. Hierna volgt een leuke uitleg over de 
aardbei in verschillende groeifases en is er gelegenheid 
om een aandenken in het winkeltje te kopen. Voor de 
lunch maken we een tussenstop in Terheijden. In de 
middag gaan we in Ridderkerk op bezoek bij chocolatier 
Frits van Noppen voor een demonstratie chocolade 
maken. Een smaakvolle dag!

Inclusief: busreis, 2x koffie/thee met wafel met aardbeien 
en uitleg, koffietafel, chocolade demonstratie, 2x koffie/
thee met proeverij

21. Aardbeien en Chocolade 

9 augustus € 62,50

Tijdsduur ca. 8:00 – 17:30 

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, overtocht retour,  
rondrit met gids

22. Puur Terschelling

11 augustus € 93,50 

Tijdsduur ca. 6:30 – 22:30

Via een mooie route rijden we vandaag naar Zeeland.  
De rondvaartboot vertrekt op deze zomerdag uit 
de haven van Den Osse voor een twee uur durende 
rondvaart. Eerst langs Port Zélande dan richting 
Ouddorp, daarna naar Hompelvoet, een prachtig 
natuurgebied waar in het voorjaar veel vogels broeden. 
Vervolgens varen we tussen de eilandjes Stampersplaat 
en Dwars in de Weg door langs Brouwershaven 
terug naar de haven. Heerlijk uitwaaien op het 
Grevelingenmeer!

Inclusief: busreis, rondvaart 120 minuten,  
lunch aan boord

23. Zeeuwse zomerdag 

18 augustus € 65,00 

Tijdsduur ca. 10:00 – 16:00 
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We maken een gezellige tocht naar Brugge. Onderweg 
stoppen we even voor een kopje koffie met wat lekkers. 
Aan het begin van de middag komen we aan in het 
“Venetië van het Noorden”. Dit is te danken aan alle 
kleine kanaaltjes en ruim 70 bruggetjes. Laat je verrassen 
door deze Bourgondische stad. Aan het begin van de 
avond (rond 18:00 uur) zal de chauffeur u weer veilig 
naar op opstapplek brengen. Brugge… een stad om 
te proeven, te beleven en nooit meer te vergeten! 

Inclusief: busreis, koffie/thee met warme appelflap

24. Brugge - Venetië van het Noorden 

22 augustus € 53,00 

Tijdsduur ca. 8:30 – 20:30

Vandaag vertrekken we naar 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 
koffietafel geserveerd. Eenmaal weer van boord brengen 
we een bezoekje aan het Bezoekerscentrum van dit 
grootste zoetwater getijdengebied van Europa. Na een 
prachtige dag brengt onze chauffeur u weer veilig thuis.

Inclusief: busreis, rondvaart 120 minuten, koffietafel  
met kroket

25. Beleef de Biesbosch

30 augustus € 49,00 

Tijdsduur ca. 10:30 – 15:30 

26. Antiekmarkt Lille

2 september € 42,50

Tijdsduur ca. 7:00 – 23:15

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!

Inclusief: busreis, 1x koffie/thee 
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We maken een schitterende tocht door de riet-, hooilan-
den en moerasbossen en varen door de kleinste slootjes 
van het Nationaal Park “De Weerribbben-Wieden” in 
Overijssel. Onder het genot van een kopje koffie/thee 
met een plakje cake vertelt de schipper ons onderweg 
over de geschiedenis, de kruiden en planten die er 
groeien en de dieren die er leven. Ook brengen we nog 
een bezoekje aan het informatiecentrum van Staatsbos-
beheer. Na deze vaartocht staat er een heerlijk driegan-
gendiner klaar. Deze dag wilt u niet missen!

Inclusief: busreis, rondvaart, 1x koffie/thee met cake 
en 1 consumptie naar keuze, driegangen diner (exclusief 
drank)

27. Weerribben

20 september € 89,00 

Tijdsduur ca. 13:00 – 22:00

Nadat u bent ingestapt, rijden we naar Rotterdam voor 
een kopje koffie met gebak op grote hoogte. Het restau-
rant maakt 2x een ronde van 360° op 43 meter hoogte. 
Een belevenis met uitzicht van jewelste! Kijk uit over de 
Skyline van Rotterdam, de Euromast en de SS Rotterdam. 
Vervolgens brengen wij u naar de aanlegsteiger van de 
Spido voor een havenrondvaart. U verkent Rotterdam 
met alles wat op en om het water leeft. Het is een enorme 
belevenis om de werven, dokken en kades van zo nabij te 
zien en deelnemer te zijn aan het drukke verkeer op het 
water. Aansluitend rijden we via het centrum van Rotter-
dam terug naar uw opstapplek.
 
Inclusief: busreis, “vlucht” met koffie/thee met gebak, 
rondvaart 75 min en 1 consumptie

28. Te land, ter zee en in de lucht 

2 oktober € 52,00 

Tijdsduur ca. 13:00 – 18:00

We vertrekken vandaag voor een prachte tocht naar 
Gelderland. De eerste stop die we maken is in Terwolde 
voor koffie met gebak. Hier stapt de gids aan boord die 
met ons meegaat naar het volgende deel van de route. 
Deze gaat langs de IJssel met zijn prachtige kolken, 
graslanden en vergezichten. Vele watervogels kunnen 
we waarnemen. Onze gids vertelt over de geschiedenis 
van de rivier en we rijden langs markante dijkhuisjes. 
Ter afsluiting rijden we door het prachtige bosgebied 
voordat we weer terug zijn in Terwolde. Na deze rondrit 
staat er een heerlijke Dekselse lunch voor u klaar!  
Na deze fantastische en indrukwekkende dag maken we 
ons weer op voor de terugreis.
Inclusief: busreis, koffie/thee met gebak, rondrit 90 minuten 
met gids, Dekselse Pannetjes lunch incl. 1 consumptie

29. Dekselse herfsttocht

19 oktober € 68,00 

Tijdsduur ca. 8:30 – 17:00 
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Vandaag zien we Giethoorn eens in de winter. Het water-
rijke dorp kent u vast maar heeft u er al eens een bezoek 
aan gebracht in de winter? Na een uitgebreide lunch 
stapt u aan boord van een verwarmde rondvaartboot. U 
maakt een vaartocht door het waterrijke en schilderach-
tige Giethoorn met haar prachtige grachtjes en verlichte 
bruggetjes. Na deze mooie tocht door Hollands Venetië 
heeft u nog even de tijd om het centrum van Giethoorn 
te bezoeken alvorens we huiswaarts keren. 

Inclusief: busreis, koffietafel met kroket, rondvaart  
60 minuten

30. Winters Giethoorn

10 november € 61,00 

Tijdsduur ca. 9:00 – 18:00 

Dé Winterfair is een jaarlijks terugkerend, feestelijk, 
winters evenement in de Brabanthallen in ’s Hertogen-
bosch. 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 

31. Dé Winterfair

24 november € 43,00 

Tijdsduur ca. 8:15 – 18:15 

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!

Inclusief: busreis, entree

32. Kasteel de Haar Country 
& Christmas Fair 

25 november € 38,00 

Tijdsduur ca. 13:30 – 22:15



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 2023 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

Winter in de Vesting is een sfeervol winterevenement 
in de vestingstad Elburg in de tijdgeest van het jaar 
1900. Deze mooie oude stad dient als prachtig decor en 
wanneer u door de straten en stegen loopt is er overal 
wel iets te zien of te beleven. Er is veel vertier zoals 
muziek, dans en theater. Ook aan de innerlijke mens 
wordt gedacht. Bij één van de vele vuurkorven kunt u zich 
opwarmen met een glühwein, chocolademelk of één van 
de vele andere lekkernijen. Op de markt staan sfeervolle 
kramen. Een heerlijke dag terug in de tijd! 

Inclusief: busreis

33. Winterse Intratuin in Duiven

34. Winter in de vesting  

7 december

8 december

€ 22,50 

€ 29,00

Tijdsduur ca. 11:00 – 19:00

Tijdsduur ca. 14:00 – 22:30

18
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De 19e eeuwse Engelse stad van Charles Dickens 
herleeft in volle glorie in het centrum van Deventer. 
In het historische Bergkwartier komen jaarlijks ruim 
950 personages uit de beroemde boeken van deze 
Engelse schrijver tot leven: van Scrooge tot Oliver 
Twist, van Mr. Pickwick tot Christmas Carol Singers, van 
weeskinderen tot kantoorklerken en deftige lieden.   
Een echte kerstbeleving! 

Inclusief: busreis

35. Dickens festijn

17 december € 29,50 

Tijdsduur ca. 9:00 – 19:00

Kerst wordt dit jaar weer een gezellige dag! Sieraden om, 
stropdassen gestrikt, u bent er helemaal klaar voor! We 
rijden in de middag richting Kerkdriel. Hier aangekomen 
ligt er een prachtige boot voor u klaar. Heerlijk verwarmd 
en volledig versierd maken we een prachtige vaartocht. 
Tijdens deze vaartocht staat er een heerlijk dinerbuffet 
voor u klaar.  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.

Inclusief: busreis, rondvaart 3 uur, welkomstdrankje, 
voorgerecht, lopend buffet, dessert, koffie/thee met 
bonbon

36. Kerstdiner

26 december

Tijdsduur ca. 14:00 – 21:00

19

€ 93,00 
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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
2023

Kerstmarkt Essen  zaterdag 2 december € 32,50

Kerstmarkt Dortmund zondag 3 december   € 32,50

Kerstmarkt Brussel  vrijdag 8 december   € 29,50

Kerstmarkt Düsseldorf zaterdag 9 december € 32,50

Kerstmarkt Bad Bentheim zondag 10 december  € 32,50

Kerstmarkt Oberhausen vrijdag 15 december  € 32,50

Kerstmarkt Gent  zaterdag 16 december € 29,50

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.


