Dagtochten en excursies 2022
Verlengde Klinkerstraat 34
6433 PL Hoensbroek
Nederland
T 045 - 521 32 18
E info@boostenbus.nl

Pretparkenlijst 2022
Reisdoel

Plaats

Toverland

Sevenum

Tongelreep
Efteling

Beschikbaarheid

50 pers.

60 pers.

75 pers.

90 pers.

9 uren

690

828

1035

1173

Eindhoven

9 uren

690

828

1035

1173

Kaatsheuvel

10 uren

731

878

1097

1243

Phantasialand

Bruhl

10 uren

731

878

1097

1243

Bobbejaanland

Lichtaart

10 uren

731

878

1097

1243

Walibi Belgium

Wavre

10 uren

731

878

1097

1243

Dippie Doe

Best

10 uren

731

878

1097

1243

Irrland

Kevelaer

10 uren

731

878

1097

1243

12 uren

891

1069

1336

1515

Amsterdam
Movie Park Germany

Bottrop

12 uren

891

1069

1336

1515

Dolfinarium

Harderwijk

12 uren

891

1069

1336

1515

Kernwasser Wunderland

Kalkar

10 uren

803

964

1205

1366

Bellewaerde Park

Ieper

14 uren

979

1174

1468

1663

Walibi Holland

Biddinghuizen

14 uren

979

1174

1468

1663

Avonturenpark Hellendoorn

Hellendoorn

14 uren

979

1174

1468

1663

Attractiepark Slagharen

Slagharen

14 uren

979

1174

1468

1663

Disneyland Parijs

Parijs

21 uren

1751

2101

2627

2977

Kinderpretland

Weert

B/H

587

705

881

998

Plopsaland Indoor

Hasselt

B/H

561

674

842

954

Bokrijk

Genk

B/H

561

674

842

954

B/H

561

674

842

954

B/H

551

661

827

937

B/H

489

587

734

832

B/H

438

525

657

744

B/H

438

525

657

744

B/H

438

525

657

744

2 x B/H

654

785

981

1112

Roermond
PeeWee

Posterholt

Aken en Echt
Gaia Zoo

Kerkrade

Valkenburg / Maastricht
Kinderstad

Heerlen

Valkenier

Valkenburg

21

1
Dagtocht naar de Floriade
in Almere
14 april t/m 9 oktober 2022
De wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade wordt een keer per
10 jaar in een Nederlandse plaats gehouden.
Dit jaar in Almere, een half jaar lang het podium voor de
Floriade 2022.
Ontdek hier oplossingen van innovators voor binnenbuitenland die onze steden leuker, mooier en duurzamer
maken. En je kunt genieten van de geur en kleur van
bloemen, planten, groeten en fruit.
Duik in het thema “Growing Green Cities” en laat je Verrassen.

08.30 uur

Vertrek

11.30 uur

Aankomst Floriade.

17.00 uur

Vertrek retour

20.00 uur

Thuis

*Diner in overleg

Prijs:
1 x 50 persoons luxe touringcar €

890,-

1 x 60 persoons luxe touringcar € 1.070,1 x 75 persoons luxe touringcar € 1.335,1 x 90 persoons luxe touringcar € 1.515,Entree: Floriade € 27,- per persoon.
Weekendtoeslag: € 100,31

2
De Oliemeulen ‘’Het vreemdste
dierenpark van Nederland!’’
Kom naar Tilburg voor een onvergetelijke dag in het
vreemdste dierenpark van Nederland. Wat ruim 30 jaar
geleden begon als een reptielenhuis, is inmiddels uitgegroeid
tot een waar dierenpark. Hier sta jij oog in oog met meer dan
150 verschillende diersoorten en kun je echt van alles
verwachten
09.00 uur
Loslopende stinkdiertjes? Vliegende hondjes? Je kunt ze
vandaag nog ontmoeten. Want een bezoek aan dit gezellige
Brabantse dierenpark laat je de dierenwereld niet gewoon
zien, maar vooral beleven! En dat, onder het genot van een
kopje koffie en gebak. Onze enthousiaste verzorgers geven
dagelijks uitleg over onze dieren. Vreemd en onbekend

Vertrek

10.30 tot 13.00 uur Bezoek dierenpark
13.30 tot 16.30 uur Bezoek distilleerderij
17.30 uur

3-gangen diner in Grathem

20.30 uur

Thuis.

maakt een dier immers vaak ook onbemind. Tijdens de
demonstraties met een wurgslang en een vogelspin, krijg je
daarom zelfs de kans deze dieren even aan te raken.

Na het bezoek aan het dierenpark gaat de reis verder en
wordt u meegenomen in de Bourgondische wereld van de
kruidenlikeur “Schrobbelèr”. Na ontvangst met koffie en een
Koekje is er een filmpresentatie en rondleiding door de
distilleerderij en proeverij van 3 verschillende Schrobbelèr
borrels + een verrassingselement en altijd LIVE muziek!

Arrangement:
inclusief busreis, koffie of thee + gebak en een glaasje fris, entree
dierenpark, rondleiding en proeverij + livemuziek en een 3gangendiner.
Prijs: € 75.50 per persoon
personen
Weekendtoeslag: € 100,-

Minimale deelname: 35
41

3
Natuurlijk Tomaat in Dongen en
het Nederlands &
Steendrukmuseum in
Valkenswaard
Bezoek de biologische
boerderijwinkel van Henriette.
Natuurlijk Henriette biedt het
hele jaar een groot assortiment
aan biologische producten. Niet
alleen biologische groenten en
fruit maar bijvoorbeeld ook biologische sappen, brood, vlees
en verse salades. Lekker, gezond en verrassend qua prijs.
Een prachtig alternatief voor uw dagelijkse gezonde
boodschappen. Ontdek de smaak en charme van biologisch.
U wordt ontvangen met koffie en koek, daarna begint de
rondleiding, proeverij en bezoek aan de Biologische
Boerderijwinkel. Henriette zal een demonstratie geven en een
tomatengerecht maken, welk u ook kunt proeven.

De collectie van het Nederlands Steendrukmuseum omvat
boekillustraties, cartografie, reclameplaten en lithografie van bekende
kunstenaars als Kees van Dongen, Alphonse Mucha, Adolphe Willette
en Jan Sluyters. Maar ook speelkaarten, etiketten, ansichtkaarten,
prenten.
Tijdens de rondleiding maakt u kennis met de fascinerende uitvinding
en de vele toepassingen van de steendruk en lithografie. Ook een
demonstratie steendrukken op één van de ruim 100 jaar oude
steendrukpersen staat op het programma. Tijdens dit bezoek is er
koffie en vlaai.

09.00 uur

Vertrek

11.00 tot 13.00 uur Bezoek aan Natuurlijk Tomaat
14.00 tot 16.00 uur Bezoek aan het Steendrukmuseum
16.30 tot 18.30 uur 3-gangen diner in Grathem

Na dit bezoek gaat de reis verder naar het Steendrukmuseum
in Valkenswaard. De collectie van het Nederlands
Steendrukmuseum omvat boekillustraties, cartografie,
reclameplaten en lithografie van bekende kunstenaars als
Kees van Dongen, Alphonse Mucha, Adolphe Willette en Jan
Sluyters. Maar ook speelkaarten, etiketten, ansichtkaarten,
prenten.

19.30 uur

Thuis

Arrangement:
Inclusief busreis, entree, rondleiding en koffie en koekje, entree
museum, gids en een 3-gangen diner
Prijs: € 67,- per persoon
Weekendtoeslag: € 100,-

Minimale deelname: 35 personen
51

4
Daarna wisselt de groep. De middag wordt afgesloten met een
feestelijk advocaatje met slagroom.

Ladies Day
Vander Klooster Mode

Na dit bezoek gaat de reis verder naar Grathem, waar een heerlijk
diner op u wacht.

Sportief, draagbaar en betaalbaar!
Sinds oktober 2015 hebben we een prachtige winkel in ons
distributiecentrum in Boskoop.
De meeste winkels richten zich op jongelui of hebben de vaste
klassieke merken die vooral
bereikbaar zijn voor klanten met een gevulde portemonnee.
Vander Klooster Mode brengt juist
kleding in het middensegment. Sportief en draagbaar en
vooral heel betaalbaar. Alles wat de moderne 50 plusser wil.
Dit is altijd al onze kracht geweest. Om ons heen vallen de
winkels met bosjes tegelijk om. Gevestigde namen waar onze
klanten altijd terecht konden. Gelukkig kunt u nog steeds
terecht bij Vander Klooster Mode waar goede kwaliteit geen
luxe hoeft te zijn. De modeshow is niet statig, maar gezellig en
interactief. In de ontvangstruimte wordt koffie met gebak
geserveerd.
Daarna is er een modeshow met muziek en accessoires door
meerdere mannequins. De ladyspeaker presenteert alles met
goede informatie. Vervolgens is er een lunch met belegde
broodjes, krentenbol, mandarijntjes , jus d’orange, koffie en
thee. Na de lunch gaat een groep een gezellige bingo spelen
en de andere groep kijken en eventueel kopen in de winkel
van 150m2.

08.00 uur

Vertrek

10.30 tot 15.00 uur Bezoek aan Vander Klooster
16.30 tot 18.30 uur 3-gangen diner in Grathem
20.30 uur

Thuis

Arrangement:
Inclusief busreis, bezoek met koffie en gebak, show, bingo, lunch en
een 3-gangen diner
Prijs: € 49,- per persoon
Weekendtoeslag: € 100,-

Minimale deelname: 35 personen
61

5
klompenmaker en een gezellige
muziekbingo
We rijden naar de
klompenmaker in
Dussen. Hier wordt u
ontvangen met koffie
en gebak. Daarna kunt
u nader kennismaken
op een ludieke en
humoristische manier
met het oude ambacht
van het klompen
maken. U krijgt te zien hoe een klomp wordt gemaakt uit een
blok hout middels een rondleiding en demonstraties. Met veel
humor en anekdotes is het een hele leuke excursie! Na de
demonstratie is er natuurlijk tijd om even in het klompen
winkeltje te snuffelen. De klompenmakerij is
rolstoeltoegankelijk.

We starten in de Gouden leeuw met een gezellige muziekbingo. U
krijgt een muziekbingokaart waar allerlei titels van bekende liedjes op
staan (gezellige meezingnummers van vroeger en nu). Als u een
liedje hoort die op uw bingokaart staat, dan moet u die titel
aankruisen. Ondertussen kunt u lekker meezingen, deinen of
dansen... totdat u, of iemand anders een rijtje/kaart vol heeft en dus
Bingo heeft. Degene die bingo heeft, die mag een leuk prijsje
uitzoeken. Een gezellige middag waarbij volop gezongen en gedanst
kan worden.
U krijgt ter afsluiting een zacht wit broodje met een kroket of een
broodje met een frikandel. Daarna stapt u weer op de bus om
huiswaarts te gaan.

08.00 uur Vertrek
10.00 uur Aankomst klompenmaker
12.15 uur 3-gangen diner de Gouden Leeuw
13.45 uur Gezellige muziekbingo
15.30 uur -16.30 uur zacht wit broodje met kroket of met frikandel

Hierna rijden we naar de Gouden leeuw in Terheijden waar
een driegangenmenu voor u klaar staat.

19.00 uur thuis
Arrangement:
Inclusief busreis, bezoek klompenmaker met koffie en gebak, 3gangen diner en een zacht broodje
Prijs: € 57,- per persoon Minimale deelname: 35 personen
Weekendtoeslag: € 100,71

6
Bezoek een Historische
Modeshow en de Markthallen in
Rotterdam

08.30 uur

Vertrek

09.30-10.30 uur

Koffie en een broodje in Grathem

12.00-14.00 uur

Aankomst in Krimpen aan de Lek.
Onder het genot van een kopje koffie en gebak is
er een beeldpresentatie met live uitleg
over de ontwikkeling van mode in de periode van
de Middeleeuwen tot aan ca. 1950.

14.30-16.00 uur

Bezoek aan de Markthallen te Rotterdam.
De Markthal in Rotterdam is uitgegroeid tot een
blikvanger van formaat. Het gebouw is in de
vorm van een hoefijzer gebouwd en combineert
eten, drinken, winkelen en wonen in één.
Bezoekers treffen er onder andere circa honderd
kramen aan met verse producten, een
supermarkt en vijftien winkels. Op de eerste
verdieping vind je verschillende horeca
waaronder 8 restaurants met verschillende
keukens. De Markthal huisvest ook vele
honderden inwoners van Rotterdam, er zijn
namelijk tien woonlagen met in totaal ruim 200
appartementen. Dat de Markthal in Rotterdam
een populaire publiekstrekker is blijkt wel uit het
feit dat het complex jaarlijks door miljoenen
mensen wordt bezocht.

17.45-19.30 uur

3-gangen diner in Grathem

20.30 uur

Thuis

Ooit zelf al eens model willen zijn in een modeshow? Dit is je
grote kans! Dit is een leuke 'doe-het-zelf' modeshow over
2000 jaar mode, het begint met ontvangst met koffie/thee en
gebak en een beeldpresentatie met live uitleg over de
ontwikkeling van mode in de periode van middeleeuwen tot
aan ca. 1950.
Daarna is er tijd om de zelfgemaakte historische kleding te
bekijken in de theaterzaal, hier hangt prachtige kleding van
vele historische figuren zoals bijvoorbeeld Willem van Oranje,
Erasmus, Anna van Buren, Maxima..... Dan volgt de grote
verkleedpartij en mogen
mensen uit de groep meedoen aan de grote modeshow over
de catwalk waarbij uitleg wordt gegeven.
Is dat niet leuk? Groepen die dit hebben gedaan vonden het
een geweldige belevenis !

Arrangement:
Inclusief busreis, koffie/broodje, bezoek modeshow en koffie/gebak
en een 3-gangen diner
Prijs: € 62,- per persoon Minimale deelname: 35 personen
Weekendtoeslag: € 100,-

81

7
Aardbeien, Basiliek in
Oudenbosch en botanische tuin
`t Arboretum
Aankomst op Het
Aardbeienterras in
Rijsbergen waar u
ontvangen wordt in de kas,
met 2x koffie/thee met
aardbeien op een wafeltje.
U krijgt een rondleiding door de teler met uitleg over de
aardbeienteelt. Van planten tot plukken.
Ontdek de wereld der zomerkoninkjes met zijn dikwijls
verrassende feiten en weetjes! In de maanden mei tot en met
oktober is de kwekerij op z'n mooist. Er staat een koffietafel voor
u klaar in De Gouden Leeuw Terheijden. Daarna vertrekt u naar
het Brabantse stadje Oudenbosch. Hier gaat u een bezoek
brengen aan de beroemde basiliek. Een kopie op schaal van de
Sint.Pieter in Rome. Een enthousiaste plaatselijke gids vertelt
u heel de geschiedenis van deze bijzondere kerk. Tegenover
de basiliek ligt een waar stukje paradijs. De Botanische tuin
Arboretum is een voormalige kloostertuin, met een bijzondere
collectie bomen en struiken. Deze worden volgens
wetenschappelijk protocol beheerd, gebruikelijk voor
botanische tuinen wereldwijd. Deze tuin met een oppervlakte
van ruim 4 ha, biedt u de gelegenheid om in alle rust te
wandelen en u te verwonderen over de schoonheid en
vormenrijkdom van de plantenwereld.
Het arboretum sluit om 16.30 uur.

08.00 uur

Vertrek

10.00 uur

Aankomst aardbeienterras in Rijsbergen

12.00 uur

Koffie tafel

14.00-15.00 uur

Bezoek Basiliek

15.00-16.30 uur

Botanische tuin Arboretum

18.00 uur

Diner Grathem

Thuis

20.30 uur

Arrangement:
Inclusief busreis, koffie/waffel koffie/gebak, bezoek aan de basiliek,
met gids en de Botanische tuin en een 3-gangen diner
Prijs: € 63,- per persoon
Weekendtoeslag: € 100,-

Minimale deelname: 35 personen
91

8
Bezoek Borduurmuseum het
‘Losse Steekje’ in Barneveld
Dit is leuk! Een borduurmuseum dat helemaal gedaan wordt
door mannen.
En geen saaie mannen, ze vinden het hartstikke leuk en
lachen wat af met z'n allen. Er is er zelfs één die tijdens het
bezoek borduurdemonstraties geeft. Aanstichter is Rien van
de Brand, hij verzamelt al 20 jaar borduurwerkjes en heeft er
al meer dan 10.000! In het museum hebben ze de mooiste
1200 opgehangen en overal hebben ze leuke verhalen bij die
ze graag vertellen.
Een bezoek begint altijd met een beeldpresentatie over
borduren en de geschiedenis ervan op humoristische wijze
gebracht door één van de heren, daarna gaat de groep de
mooiste borduurkunstwerken zien met een gids.

Alle mannen van het borduurmuseum zijn zo aanstekelijk
enthousiast, dat na afloop iedereen snapt waarom het hier
'Het losse steekje' heet!

08.30 uur

Vertrek

10.30-11.30 Uur

Koffie en broodje in Zeeland (N-Br)

12.30-15.00 Uur

Bezoek aan het Borduurmuseum te Barneveld.
Onder het genot van een kopje
koffie en koek een beeldpresentatie vervolgens
bezoek met gids.

16.00-18.00 Uur

3-gangen diner in Zeeland (N-Br)

20.00 uur

Thuis

Arrangement:
Inclusief busreis, koffie/broodje, bezoek, koffie/gebak en rondleiding
In het museum en een 3-gangen diner
Prijs: € 54,- per persoon

Minimale deelname: 35 personen
101

Weekendtoeslag: € 100,-

9
6
rondrit door de geboortestreek
van Frans Bauer en
’t Orgelmuseum
Om 10.00 uur wordt u ontvangen
in De Gouden Leeuw met 2x
koffie met gebak. Daarna gaat u
met een gids op de bus een
rondrit maken door de westhoek
van Brabant, het gebied waar
Frans Bauer woont en geboren is.
De gids neemt u mee naar de
basiliek in Ouden-bosch voor een
korte stop, om deze bijzondere kerk, waar Frans Bauer getrouwd
is, te bekijken. We rijden verder door Fijnaart de woonplaats van
Frans Bauer. Ook komen we langs typische dijkdorpen en
gebieden die bekend staan om hun vlas- en suikerbieten teelt.
Daarna rijden we weer richting Terheijden.
We komen weer terug in De Gouden Leeuw, waar een koffietafel
met kroket voor u klaar staat.
We vertrekken naar Hilvarenbeek, waar u een gezellige middag
gaat doorbrengen in
orgelmuseum Danssant.

U wordt ontvangen met koffie/thee en een advocaat met slagroom.
Daarna volgt een humoristische rondleiding. Rustig zittend gaat u een
rondreis maken door de tijd. In een cabaretachtige sfeer hoort u alles
over de geschiedenis van de draaiorgels uit de tijd ,dat het woord
onthaasten nog uitgevonden moest worden. Er wordt u verteld wat
voor werk er achter de kleurige façades schuil gaat en hoe de muziek
met "boeken" gemaakt wordt. In de pauze krijgt u een sapje en is er
gelegenheid voor een dansje. In de sfeer die bepaald wordt door
prachtige orgels, mahonie, kristal en spiegels, beleeft u een zeker
een geweldige middag.

08.00 uur

Vertrek

10.00 uur

Ontvangst 2x koffie en gebak

aansluitend

Rondrit met gids

12.00-13.00 uur

Koffietafel

13.00-16.00 uur

Bezoek aan Orgelmuseum

17-15-19.00 uur

3 gangen diner

20.00 uur

Thuis

Arrangement:
Inclusief busreis, koffie/gebak, rondrit, 2 Koffietafel met kroket,
Bezoek Orgelmuseum en een 3-gangen diner
Er is plaats voor 100 personen in het museum.
Prijs: € 72,- per persoon

Minimale deelname: 35 personen

Weekendtoeslag: € 100,111

10
Museum ’t Brabants Leven
Het museum van de familie van der Heijden herbergt een grote verzameling
gereedschappen en benodigdheden voor beroepen van vroeger. In totaal zijn er zo’n
35 beroepen tentoongesteld waaronder een klompenmaker, smid, timmerman,
sigarenmaker, bakker, mandenmaker. Er is een winkeltje van vroeger en een schooltje.
Er is ook een religieuze kamer waar je alles van het Rijke Roomsche leven terugvindt.
Verder is er de nagenoeg authentieke boerderij waarin de familie van der Heijden zelf
woont. Bij aankomst krijgt u koffie met een snee krentenbrood (extra gevuld) en er is
speculaas op tafel. Na de koffie wordt men met humor geleid langs alle spullen die het
museum rijk is. Es ge Brabants kunt is dè wel hendig, maar ook zonder die taalkennis
kun je genieten van alle spullekes of zoals Jo van der Heijden zelf zegt ”ouwe rommel”.

09.00 uur

Vertrek

10.30 uur

Aankomst Museum ‘t Brabants Leven.
Ontvangst met koffie en krentenbrood, aansluitend
rondleiding met gids.

Na het museum bezoek gaat de reis verder naar het centrum van ’s-Hertogenbosch,
hier is vrije tijd om te shoppen bij de vele winkels.

13.00 uur

Vertrek. Om 13.30 uur aankomst in Den Bosch, vrij voor
te winkelen.

16.00 uur

Vertrekt de bus naar Grathem waar om 17.00 uur een
heerlijk 3-gangen diner voor u klaar staat.

19.00 uur

Vertrek huiswaarts.

20.00 uur

Thuis

Arrangement:
inclusief busreis, entree 2x koffie met krentenbrood en Speculaas,
rondleidingen met gids en diner.
Prijs: € 55,- per persoon
Weekendtoeslag: € 100,-

Minimale deelname: 35 personen
121

11
Dagtocht Biesbosch
Nationaal Park De Biesbosch is een beschermd natuurgebied en
het grootste zoetwatergetijdengebied van Europa. Dat houdt
bijvoorbeeld in dat je er veel wilgenvloedbossen en kreken vindt.
Bij het zien van de ruige en hoog opgaande wilgenbossen
vergeet je dat je in Nederland bent!
Het zoetwatergetijdengebied van De Biesbosch is een zeldzaam
fenomeen. ‘Op en neer gaand’ zoet water is op wereldschaal
uniek! Hoe dit toch kan? Ontdek het zelf !
08.00 uur

Vertrek.

09.00 uur

Stop onderweg met koffie en broodje. Via
Brabantse Kempentocht o.a.
Hilvarenbeek, Made en Drimmelen

12.30 uur tot 15.00 uur

Boottocht door Natuurgebied de
Biesbosch

18.00 uur

Diner in Grathem

20.30 uur

Thuis

Arrangement:
Inclusief busreis, koffie en broodje, boottocht en diner.
Prijs: € 56,- per persoon
Weekendtoeslag: € 100,-

Minimale deelname: 35 personen
131

12
De Molens in Kinderdijk
Beleef heel Kinderdijk ontspannen vanaf het water. Een
rondvaart over de boezems, waar het water uit de poldergrond
naartoe wordt gemalen. Met een fluisterboot vaart u langs de
molens
waar ieder uitzicht een foto waard is. U bezoekt de
Museummolen Nederwaard waar u kunt zien hoe het was om
met een heel gezin in een echte molen te leven en te werken. Bij
het bezoekerscentrum Wisboomgemaal is een multiscreen film te
zien over het verhaal van Kinderdijk, zodat u precies weet hoe
het Werelderfgoed en haar molens zo wereldberoemd zijn
geworden.

08.00 uur

Vertrek

09.00 uur

Koffie en broodje in Grathem

12.00 uur

Rondvaart in Kinderdijk

15.30 uur

Vertrek

17.30 uur

Diner tot 19.30 uur Grathem

20.30 uur

Thuis

Arrangement:
Inclusief busreis, koffie en een broodje, boottocht en museumbezoek
aan Kinderdijk en een 3-gangen diner
Prijs: € 63,- per persoon
Weekendtoeslag: € 100,-

Minimale deelname: 35 personen
141

13
Smokkelrondrit rondom Baarle
en bezoek aan het Kaarsen
museum in Baarle-Hertog

08.30 uur

Vertrek

10.30 uur

Ontvangst met 2x koffie/thee met smokkelgebak

11.00-12.30 uur

Smokkelrondrit o.l.v. een gids

12.30-14.00 uur

Lunch

14.00-15.00 uur

Bezoek aan het Kaarsenmuseum, hier bevindt
zich de uitzonderlijke collectie gebeeldhouwde
kaarsen van Frits Spies. Uit pure bijenwas, op
natuurlijke wijze gekleurd, heeft hij met
ongelooflijk vaardige hand en veel geduld tot in
de kleinste details meestal onderwerpen en
personen van religieuze aard gebeeldhouwd. Het
gaat hier om een absoluut unieke kunstvorm in
de vorm van driedimensionale afbeeldingen van
soms meer dan twee meter hoog.

15.30-18.00 uur

Vrije tijd in Tilburg om te shoppen en een hapje
te eten.

20.00 uur

Thuis

Arrangement:
Inclusief busreis, koffie en gebak, rondrit met gids, lunch, bezoek en
rondleiding Kaarsenmuseum
Prijs: € 56,50 per persoon
Weekendtoeslag: € 100,-

Minimale deelname: 35 personen
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14
Dagtocht Königswinter
08.30 uur

Vertrek.

10.30 uur

Aankomst te Königswinter.

11.00 uur

Boottocht, duur 1 uur vanuit Königswinter naar
Remagen. Op deze luxe boot zijn warme en
koude dranken verkrijgbaar, tevens zijn er
toiletten, alsmede een invaliden-toilet. De
kapitein geeft uitleg over de plaatsen waar U
langs vaart.

12.00 uur

In Remagen staat de touringcar voor U klaar en
rijdt dan via een mooie route naar Ahrweiler.

13.00 uur

Aankomst, wederom heeft U 3 uren tijd om deze
mooie toeristische plaats te bekijken. Ahrweiler is
een vestingstad, omringd door muren, binnen
deze muren vind U restaurantjes, terrasjes en
veel souvenierswinkeltjes.

15.30 uur

Vertrekt U weer richting Nederland.

18.00 uur

Diner Vaals

20.30 uur

Thuis

Arrangement:
Inclusief busreis, boottocht en diner
Prijs: € 56,- per persoon
Weekendtoeslag: € 100,-

Minimale deelname: 35 personen
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15
Siroop(stroop)wafelbakkerij in
Gouda en Westlands Museum
nabij Den Haag

08.00 uur

Vertrek

11.00 uur

Bezoek aan de siroopwafelbakkerij Gouda waar
de koffie en wafel voor u klaarstaat. Aansluitend
een workshop waar u uw eigen stroopwafel
maakt.

12.00 uur

U heeft vrije tijd en gaat Gouda verkennen. De
Goudse binnenstad heeft veel leuke kleine
winkeltjes, authentieke boetiekjes, unieke
cadeauwinkeltjes en ateliers met stijlvolle
designsieraden u vindt het allemaal in de
gezellige binnenstad van Gouda. U waant zich in
sommige sfeervolle straatjes zelfs even in een
Anton Pieck sfeer!

14.15 uur

Vertrek

15.00 uur

Bezoek aan het Westlands Museum. U wandelt
langs kassen met vergeten groentes, fruitbomen,
druiven en een oude smederij. Dit
museumbezoek is een nostalgische beleving met
gedreven rondleidingen door veelal oud-tuinders.

16.00 uur

Vertrek

18.00 uur

Diner in Grathem tot 19.30 uur

20.00 uur

Thuis

Arrangement:
Inclusief busreis, bezoek met koffie en stroopwafel, Museumbezoek
met gids en een 3-gangen diner
Prijs: € 58,- per persoon
Weekendtoeslag: € 100,-

Minimale deelname: 35 personen
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16

08.30 uur

Vertrek

10.00 uur

Aankomst Luyksgestel. Vooraf het bezoek krijgt
u koffie en vlaai. Bij het Bakkerijmuseum beleeft
u de oude ambacht. U waant zich even in
vroegere tijden en leert alle kneepjes van het
mooie bakkersambacht. Bij een museum denk je
vaak aan veel kijken en weinig doen. Niet bij ons!
We vertellen u alles over het ambacht. Na dat u
alles te weten bent gekomen over gluten, rijzen
van het deeg, toevoegingen en bewerkingen,
mag u zelf aan de slag. U gaat een eigen broodje
vormen en bakken voor thuis. Tijdens de narijs
van het broodje gaat u een bezoek brengen naar
de molen “De Grenswachter” die dateert uit
1891. Hier wordt het graan verwerkt tot
molenmeel. Tijdens de pauze kunt u natuurlijk
ook onze bakkerscollectie bewonderen en een
klein, knus winkeltje dat u terug voert in
nostalgie. De glazen potten zijn gevuld met
allerlei lekkers van toen en nu. Ook verkopen we
eigen gemalen molenmeel en diverse
bakproducten voor thuis. Na dit bezoek van 2,5
uur gaat de reis verder naar Eindhoven waar u
vrije tijd heeft om te winkelen in de stad.

16.00 uur

Vertrek

17.00 uur

Diner in Grathem 19.00 uur

20.00 uur

Thuis

Bezoek aan het Bakkermuseum
te Luyksgestel en winkelen in
Eindhoven

Arrangement:
Inclusief busreis, bezoek met koffie en vlaai, Bakkers Museum en
een 3-gangen diner
Prijs: € 53,- per persoon
Weekendtoeslag: € 100,-

Minimale deelname: 35 personen
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17
Bezoek aan de Gemeentegrot te
Valkenburg, het
Heiligenbeeldenmuseum te Vaals
en de Aachener Printenbakkerij te
Aken
09.00 uur

Vertrek

09.30 uur

U kunt de fascinerende gemeentegrot op diverse
manieren ontdekken. Eén daarvan is te voet. Onder
begeleiding van een enthousiaste gids wordt u
rondgeleid door de onderaardse gangen van de
gemeentegrot. In het licht van de gids zijn olielamp
worden verschillende bezienswaardigheden
bekeken en op hartstochtelijke wijze toegelicht.
Bent u moeilijk ter been dan neemt u plaats in een
treintje dat door de grot rijdt. Na de wandeling zal
er een lichtshow zijn in de grot.

11.00 uur

Vertrek

11.30 uur

koffietafel bij het Drielandenpunt te Vaals

13.00 uur

Vertrek

13.30 uur

Bezoek aan het Heiligenbeeldenmuseum. Het in Vaals
gelegen museum presenteert o.l.v. een gids, haar
tentoonstellingen in een monumentale kloosterkapel
met prachtige gebrandschilderde ramen en wand- en
plafondschilderingen. In deze "kleurrijke kijkdoos" wordt
de bezoeker overweldigend omringd door een unieke
verzameling van ruim 200 prachtige heiligenbeelden
met een hoogte van 1 meter tot wel 3,5 meter wisselend
gecombineerd met hedendaagse schilderkunst. Het
bezoek wordt afgesloten met koffie en vlaai.

15.30 uur

Vertrek

16.00 uur

Bezoek aan een originele Printen bakkerij te Aken. De
bakker geeft u uitleg over de ingrediënten en
bereidingswijze. Natuurlijk kunt u diverse Printen
proeven en ook kopen in hun winkel. Na afloop, om
17.00 uur, wandelt u naar het centrum van Aken in ca.
15 minuten waar u vrije tijd heeft tot 18.30 uur.

19.00 uur

Vertrek

19.30 uur

Thuis

Arrangement:
Inclusief busreis, Gemeentegrot ,koffietafel , bezoek Heilige
beeldenmuseum, koffie en vlaai bezoek aan de printen bakkerij
Prijs: € 54,- per persoon

Minimale deelname: 35 personen

Weekendtoeslag: € 100,191

18
Museumeiland Werkendam
in de Biesbosch

08.30 uur

Vertrek

10.45 uur

Aankomst bij het museumeiland. Na koffie en gebak is
er een beeldenpresentatie en film. Het
Biesboschmuseum belicht het verleden, heden en
toekomst van de Biesbosch. In de zeven museumzalen
wordt de geschiedenis vanaf de St. Elisabethsvloed
tentoongesteld. Een animatie laat zien hoe deze ramp
uit 1421 zich voltrekt over de Groote of Zuidhollandsche
Waard en is het startpunt van de rondgang door het
museum.

13.30 uur

Boottocht door de Biesbosch

15.00 uur

Vertrek

16.30 uur

Diner in Grathem

19.30 uur

Thuis

Arrangement:
Inclusief busreis, bezoek aan het Museumeiland, koffie en vlaai,
boottocht en een drie gangen diner
Prijs: € 63,- per persoon
Weekendtoeslag: € 100,-

Minimale deelname: 35 personen
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19
Bezoek aan de Keukenhof te
Lisse 24 maart t/m 15 mei 2022

25

Bijna 100 bloembollenkwekers en -exporteurs zetten ieder jaar hun
beste bloembollen op Keukenhof in de etalage. Keukenhof heeft een
rijke geschiedenis. Eeuwenlang maakte het gebied deel uit van het
landgoed van Slot Teylingen. In de ongerepte bossen en duinen werd
in de 15de eeuw gejaagd en verzameld voor de keuken van het
kasteel van Jacoba van Beieren; vandaar de naam ‘Keukenhof’.
Landschapsarchitecten Jan David Zocher en zijn zoon Louis Paul
Zocher, later ook de ontwerpers van het Vondelpark, richtten in 1857
de tuin rondom het kasteel opnieuw in. Dat park, in Engelse
landschapsstijl, vormt nog altijd de basis van Keukenhof. In 1949
nam de burgemeester van Lisse samen met een aantal
bloembollenkwekers het initiatief voor de eerste
bloemententoonstelling. Die groeide uit tot een jaarlijks terugkerend
evenement. Iedere lente trekt Keukenhof nu honderdduizenden
bezoekers uit de hele wereld voor het leukste en fleurigste dagje uit.
08.00 uur

Vertrek

09.00-10.00

Koffie met een broodje in Grathem Via een
rondje langs de bloembollenvelden o.a. in
Hillegom-Lisse-Noordwijkerhout.

12.30-17.00

Bezoek aan de Keukenhof

20.30 uur

Thuis

Arrangement:
Inclusief busreis, 1x koffie en broodje, rondrit door de Bollenvelden
en entree Keukenhof.
Prijs: € 48,- per persoon
Weekendtoeslag: € 100,-

Minimale deelname: 35 personen
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20
Dagtocht Vulkaaneifel en
Wildpark Daun

09.00 uur

Vertrek

11.00 uur

Is er pauze te Blankenheim en krijgt u koffie met gebak.

12.00 uur

Vervolgen we onze tocht naar Daun.

13.00 uur

Bezoekt u het wildpark, u rijdt in uw eigen bus stapvoets
de acht kilometer lange route af, waarbij u kunt stoppen
bij diverse tribunes.

15.00 uur

Is er een Roofvogelshow waar de Valkenier zijn
verschillende roofvogels presenteert d.m.v. een vrije
vlucht demonstratie.

16.00 uur

Vertrekken we weer richting Nederland.

18.30 uur

heerlijk 3-gangen diner Vaals.

20.30 uur

Vertrek

21.00 uur

Thuis

Arrangement:
Inclusief busreis, koffie en gebak, entree park en diner
Prijs: € 57,- per persoon
Weekendtoeslag: € 100,-

Minimale deelname: 35 personen
221

21
Dagtocht Gent

08.00 uur

Vertrekt u per luxe touringcar.

09.45 uur

Koffie met gebak staat voor u klaar in Scherpenheuvel

10.45 uur

U gaat rechtstreeks naar Gent.

12.00 uur

Samen met een gids wandelt u 2 uur door de stad, de
gids vertelt het dagelijkse wel en wee van de rijke
poorter en de arme ambachtsman doorheen de
Middeleeuwen in de toenmalige grootste stad van
Vlaanderen. Samen met de gids bezoekt u de alom
bekende St. Baafskathedraal waar u de Aanbidding van
het Lam Gods gaat bezichtigen, geschilderd door de
gebroeders van Eyk in 1432. Op eigen gelegenheid
kunt u ook het Gravensteen bezoeken. In deze burcht
bevinden zich een uitgebreide collectie foltertuigen, een
wapenmuseum en gerechtsmuseum. Dit bezoek is
alleen aan te bevelen indien u goed ter been bent, daar
er in deze burcht veel trappen zijn.
14.00 uur Tot 16.00 uur heeft u vrije tijd. Het is mogelijk
om een tocht per bootje door de grachten te reserveren.

In het midden van Vlaanderen ligt de stad Gent.
In deze stad, die al meer dan 1300 jaar oud is, vindt men een rijk
aanbod aan monumenten en kunst uit de middeleeuwen. Geen
enkele stad in België heeft zo veel beschermde monumenten als
Gent.

28

16.00 uur

Vertrek naar het restaurant

18.15 uur

3-gangen diner Gronsveld

20.00 uur

Vertrek

20.30 uur

Thuis

Arrangement:
Inclusief busreis, 1 x koffie met gebak, stadswandeling met gids en
bezoek het Lam Gods en diner. Toeslag boottocht grachten p.p €9,Prijs: € 68,- per persoon
Weekendtoeslag: € 100,-

Minimale deelname: 35 personen
231

22
Dagtocht Roermond

09.15 uur

Vertrek.

10.00 uur

Aankomst Roermond, aansluitend koffie of thee en
vlaai.

10.45 uur

Monumentenwandeling Roermond en bezoek aan
monumentale kerk.

12.15 uur

Vertrek naar de aanlegsteiger van de rederij.

12.30 uur

Boottocht. De boot vaart via de Roer langs pittoreske
huisjes en over de Maas richting van de Maasplassen.
Ook kunt u de drijvende woningen van Marina
Oolderhuuske van dichtbij bewonderen. Op de boot
kunt u genieten van een broodbuffet.

14.30 uur

Ontschepen in Roermond. De middag kan vrij besteed
worden in het centrum van Roermond of het Designer
Outlet Roermond waar ruim honderd stijlvolle winkels
zijn.

19.00 uur

Thuis

Arrangement:
Inclusief busreis koffie en vlaai, monumentenwandeling met gids,
boottocht en koffietafel
Prijs: € 60,- per persoon

Minimale deelname: 35 personen

Weekendtoeslag: € 100,241

23
08.00 uur

Vertrek via Leverkusen en Altenberg.

10.00 uur

Koffie pauze. Vervolgens via Huckeswagen,
Wipperfurth, Remscheid en Meinerzhagen naar
Attendorn alhier.

12.00 uur

Lunchpauze. 13.30 uur tot 14.30 uur Bezoek Grotten
Attahohlen. 15.15 uur tot 16.45 uur Boottocht over de
Biggesee.

18.30 uur

Diner Vaals

21.00 uur

Thuis.

Dagtocht Sauerland

Arrangement:
Inclusief busreis, bezoek grotten en boottocht, diner.
Prijs: € 67,- per persoon
Weekendtoeslag: € 100,-

Minimale deelname: 35 personen
251

24
08.00 uur

Vertrek via een mooie natuurroute door de Duitse Eifel
via Schleiden naar Blankenheim, koffie en vlaai,
vervolgens gaan we naar Trier waar we omstreeks
12.00 uur aankomen. Aansluitend krijgt u de
gelegenheid om Trier te gaan verkennen.

15.30 uur

Vertrek.

17.30 uur.

Diner in Vaals.

19.30 uur

Vertrek.

20.00 uur

Thuis.

Dagtocht Trier

Arrangement:
Inclusief busreis, koffie en vlaai, diner
Prijs: € 48,- per persoon
Weekendtoeslag: € 100,-

Minimale deelname: 35 personen
261

25
08.00 uur

Vertrek naar Königswinter

10.00 uur

Boottocht vanuit Königswinter naar Remagen. Deze
tocht duurt ca. 1 uur, tijdens deze boottocht zal de
kapitein u uitleg geven over de plaatsen waar u langs
vaart. Op deze luxe boot zijn koude en warme dranken
verkrijgbaar. Tevens zijn er aan boord toiletten alsmede
een invalidentoilet.

11.00 uur

Bij aankomst te Remagen staat uw touringcar klaar om
de tocht verder te vervolgen via Bad Neuenahr naar
Ahrweiler.

11.30 uur

Bezoekt u het vestingstadje Ahrweiler met
souvenierswinkeltjes en diverse restaurants.

14.30 uur

Vertrekt de bus naar Mayschoss.

15.00 uur

Bezoek aan de wijnkelder te Mayschoss onder het
genot van een glaasje wijn of druivensap.

16.00 uur

Vertrek richting Nederland.

18.00 uur

Diner in Vaals

20.30 uur

Thuis.

Dagtocht Ahrdal
en Rijntocht

Arrangement:
Inclusief busreis, boottocht, entree wijnkelder + drankje en diner.
Prijs: € 62,- per persoon
Weekendtoeslag: € 100,-

Minimale deelname: 35 personen
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26
Dagtocht Hasselt bezoek
Japanse tuinen en
Scherpenheuvel

08.30 uur

Vertrek.

10.00 uur

Aankomst Hasselt. Bezoek Japanse tuinen met gids.

12.00 uur

Vertrek naar Scherpenheuvel.

12.30 uur

Vrij voor lunch en bezoek Bedevaartplaats.

17.00 uur

Vertrek.

18.00 uur

Diner in Gronsveld.

20.30 uur

Thuis.

Arrangement:
Inclusief busreis, entree tuinen met gids en diner.
Prijs: € 49,- per persoon
Weekendtoeslag: € 100,-

Minimale deelname: 35 personen
281

27
Dagtocht Krippana
en Monschau

08.30 uur

Vertrek via koffiestop naar Monschau.

11.00 uur

Bezoek Glashütte: In de glasblazerij krijgt u een
demonstratie van glasblazen en heeft U de mogelijkheid
tot kopen van ambachtelijk geblazen glas.

12.30 uur

Vrij voor lunch in Monschau.

14.00 uur

Vertrek naar Krippana, Losheim, de Kerststallen
tentoonstelling (het hele jaar door).

16.00 uur

Retour.

17.30 uur

Diner in Vaals.

20.00 uur

Thuis.

Arrangement:
Inclusief busreis, entree Krippana en Glashütte en diner
Prijs: € 52,- per persoon
Weekendtoeslag: € 100,-

Minimale deelname: 35 personen
291

28
Bezoek Amsterdam

08.00 uur

Vertrek,

09.00 uur

Via stop voor koffie en broodje onderweg
naar Amsterdam.

12.30 uur tot 13.30 uur

Rondvaart door de grachten.

13.30 uur tot 16.00 uur

Vrij.

Bezienswaardigheden
Winkelen in Bijenkorf en/of Kalverstraat. Wandelen door het bekende
Vondelpark. Of een bezoek aan het Anne Frank Huis, Madame
Tussauds, Rijksmuseum of Artis.

16.00 uur

Vertrek.

18.30 uur

Diner in Grathem.

20.00 uur

Thuis.

Arrangement:
Inclusief busreis, koffie en broodje Boottocht en diner.
Prijs: € 54,- per persoon
Weekendtoeslag: € 100,-

Minimale deelname: 35 personen
301

29
Dagtocht Cochem a/d
Moezel

09.00 uur

Vertrek via Schleiden en een mooie natuurtocht
door de wijnstreek, tijdens heenreis

10,30 uur

koffie en vlaai te Blankenheim.

13.00 uur

In Cochem middagpauze en een boottocht over
de Moezel.

16.00 uur

Retour.

18.00 uur

Diner in Vaals.

20.30 uur

Thuis.

Arrangement:
Inclusief busreis, koffie en gebak, boottocht en diner.
Prijs: € 58,- per persoon
Weekendtoeslag: € 100,-

Minimale deelname: 35 personen
311

30
Bezoek Grotten van Han
en Wildpark (België)

08.00 uur

Vertrek via koffiepauze onderweg.

11.00 uur

Bezoek Grotten van Han. ’s Middags bezoek Wildpark
met een typisch wagentje.

15.30 uur

Vertrek.

18.00 uur

Diner in Gronsveld.

20.30 uur

Thuis.

Arrangement:
Inclusief busreis, entree Grotten en Wildpark en diner
Prijs: € 65,- per persoon
Weekendtoeslag: € 100,-

Minimale deelname: 35 personen
321

31
Dagtocht Boulevard
Noordwijk en Den Haag

08.00 uur

Vertrek.

10.00 uur

Koffiestop onderweg.

12.30 uur

Uitwaaien op het strand van Noordwijk en
wandelen over de mooie boulevard.
Lunch op eigen gelegenheid.

14.30 uur

Vertrek via een mooie route naar Scheveningen
of Den Haag.
In Den haag kunt u een van de volgende
attracties bezoeken: Panorama Mesdag,
Mauritshuis, Madurodam of het Sealife Center
met een kijk in de wondere onderwater wereld.

16.30 uur

Retour.

18.30 uur

Eventueel Diner onderweg..

22.00 uur

Thuis.

Prijs:
1x 50 pers. luxe touringcar € 970,1x 60 pers. luxe touringcar € 1.165,1x 75 pers. luxe touringcar € 1.455,1x 90 pers. luxe touringcar € 1.650,-
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32
Winkelen in Oberhausen

08.00 uur

Vertrek vanuit Limburg.

10.00 uur

Aankomst Oberhausen. Bezoek aan overdekt
winkelcentrum CentrO.

18.00 uur

Vertrek huiswaarts.

20.00 uur

Thuis.

Prijs:
1x 50 pers. luxe touringcar € 890,1x 60 pers. luxe touringcar € 1.070,1x 75 pers. luxe touringcar € 1.335,1x 90 pers. luxe touringcar € 1.515,-
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33
Bezoek aan het Ruhrpark in
Bochum, het grootste overdekte
winkelcentrum van Duitsland
Over een oppervlakte van 60 voetbalvelden vind u ca. 120 winkels
waaronder kleding, levensmiddelen, lichaam & gezondheid,
schoenen, meubels, vrije tijd & techniek, geschenkartikelen. Enkele
voorbeelden: Karstadt, Media Markt, C&A, Wormland, Sinn, H&M,
Toys’R’us, Douglas, Kaufland en vele restaurants, bistro’s en cafés.

08.30 uur Vertrek.
11.00 uur Aankomst Shopping Center Ruhrpark.
20.00 uur Thuis.

Prijs:
1x 50 pers. luxe touringcar € 890,1x 60 pers. luxe touringcar € 1.070,1x 75 pers. luxe touringcar € 1.335,1x 90 pers. luxe touringcar € 1.515,-
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34
Dagtocht Leuven

09.00 uur

Vertrek.

10.30 uur

Aankomst, aansluitend koffie pauze.

11.30 uur

Mogelijkheid om brouwerij Stella Artois te
bezoeken of een stads wandeling door het
gezellige en oude centrum van Leuven onder
leiding van een plaatselijke gids, duur circa 2
uren.

13.30 uur

Lunch pauze.

15.00 uur

Vertrek naar Scherpenheuvel of Lier om te
winkelen.

17.00 uur

Vertrek.

18.00 uur

Eventueel Diner onderweg.

21.00 uur

Thuis.

Prijs:
1x 50 pers. luxe touringcar € 830,1x 60 pers. luxe touringcar € 995,1x 75 pers. luxe touringcar € 1.245,1x 90 pers. luxe touringcar € 1.410,-
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35
Dagtocht ‘’De Eifel’’ met
bezoek aan Bad Munster
Eifel

09.00 uur

Vertrek via een mooie natuurroute naar
Monschau.

10.00 uur

Aankomst, alhier koffiepauze en vrije tijd tot
13.00 uur, eventueel bezoek “ Monschauer
Glasshütte. ( entree € 4,- )

13.00 uur

Vertrek naar Badmunster Eifel.

14.00 uur

Aankomst
Tot 17.00 uur kunt u deze stad op
eigengelegenheid verkennen

17.00 uur

Retour.

18.30 uur

Eventueel Diner onderweg.

21.00 uur

Thuis.

Prijs:
1x 50 pers. luxe touringcar € 890,1x 60 pers. luxe touringcar € 1.070,1x 75 pers. luxe touringcar € 1.335,1x 90 pers. luxe touringcar € 1.515,371

36
Dagtocht Zwarte Markt
Beverwijk

07.00 uur

Vertrek.

10.00 uur

Aankomst Beverwijk. Bezoek Europa's Grootste
overdekte ”Zwarte- en Oosterse” markt.

17.00 uur

Retour.

20.00 uur

Thuis.

Prijs:
1x 50 pers. luxe touringcar € 890,1x 60 pers. luxe touringcar € 1.070,1x 75 pers. luxe touringcar € 1.335,1x 90 pers. luxe touringcar € 1.515,-
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37
Dagtocht Brugge

08.30 uur

Vertrek.

10.00 uur

Koffiepauze onderweg.

12.30 uur

Rondgang door het historisch centrum van
Brugge met gids, duur 2 uur.

14.00 uur

Vrij in Brugge voor eventueel een boottocht of
bezoek aan de nostalgische bierbrouwerij.

17.00 uur

Vertrek.

20.00 uur

Thuis.
Diner in overleg.

Prijs:
1x 50 pers. luxe touringcar € 890,1x 60 pers. luxe touringcar € 1.070,1x 75 pers. luxe touringcar € 1.335,1x 90 pers. luxe touringcar € 1.515,-

391

38
Dagtocht Maas en Ourthe

08.00 uur

Vertrek via Luik, Esneux voor een koffiestop in
Durbuy. Vervolgens via mooie natuurroute naar
Dinant.

12.00 uur

Aankomst. Ter plaatse gelegenheid tot bezoek
van de Citadel of bezoek Kasteel Modave met
aansluitend een lunchpauze. Eventueel een
bezoek aan de Tuinen van Annevoie in Namen.

20.00 uur

Thuis.
Diner in overleg.

Prijs:
1x 50 pers. luxe touringcar € 845,1x 60 pers. luxe touringcar € 1.015,1x 75 pers. luxe touringcar € 1.270,1x 90 pers. luxe touringcar € 1.435,-

401

39
April t/m mei.

Dagtocht Brussel

Naar de Koninklijke tuinen van Brussel.
maandags gesloten

07.00 uur

Vertrek.

08.00 uur

Koffiepauze te Scherpenheuvel. Daarna bezoek
aan de tuinen te Brussel van 10.00-12.00 uur.
Lunch gelegenheid in de stad. Aansluitend
rondrit door Brussel of bezoek mini-Europe.
Diner in overleg.

20.00 uur

Thuis.

Prijs:
1x 50 pers. luxe touringcar € 830,1x 60 pers. luxe touringcar € 995,1x 75 pers. luxe touringcar € 1.245,1x 90 pers. luxe touringcar € 1.410,411

40
Havenstad Rotterdam

08.00 uur

Vertrek via koffiestop naar Rotterdam. ’s
Middags stadsrondrit en vrij om te winkelen of
een bezoek te brengen aan Diergaarde Blijdorp
of de Euromast. Eventueel een boottocht door de
haven van Rotterdam;

20.00 uur

Thuis.

( Diner in overleg. )

Prijs:
1x 50 pers. luxe touringcar € 890,1x 60 pers. luxe touringcar € 1.070,1x 75 pers. luxe touringcar € 1.335,1x 90 pers. luxe touringcar € 1.515,-

421

41
Drie landen tocht
08.00 uur

Vertrek via een mooie Zuid-Limburgroute naar
Eupen.

10.00 uur

Koffiestop, vervolgens via mooie natuurtocht
door het Hertogenwoud via grensovergang
Mutsenich door de Eifel naar Monschau, voor
een bezoek aan Monschau en eventueel lunch in
dit prachtige stadje. Vervolgens via Hammer en
Dedenborn naar Einruhr voor evt. boottocht.
Vervolgens via Ruhrberg, Roetchen, Aken naar
Limburg.

20.00 uur

42
Dagtocht Zeeland
08.00 uur

Vertrek. Koffiepauze onderweg. Bezoek
boulevard Vlissingen of Haamstede en Renesse.
Eventueel bezoek miniatuur Walcheren in
Middelburg, of bezoek Delta-expo.

20.00 uur

Thuis.
Diner in overleg.

Thuis.
Diner in overleg.

Prijs:
1x 50 pers. luxe touringcar € 800,-

Prijs:
1x 50 pers. luxe touringcar € 890,-

1x 60 pers. luxe touringcar € 960,-

1x 60 pers. luxe touringcar € 1.070,-

1x 75 pers. luxe touringcar € 1.200,-

1x 75 pers. luxe touringcar € 1.335,-

1x 90 pers. luxe touringcar € 1.360,-

1x 90 pers. luxe touringcar € 1.515,-

431

43

44

Dagtocht Antwerpen

49

Dagtocht Keulen

08.00 uur

Vertrek

09.00 uur

Vertrek

10.00 uur

Aankomst in de stad. U kunt o.a. het volgende
bezoeken: Het Diamantpaviljoen in het MAS
museum, de Zoo of O.L. Vrouwekathedraal of u
gaat op eigen gelegenheid of samen met een
gids de stad verkennen.

10.30 uur

18.00 uur

Vertrek

Aankomst De meeste bezoekers komen naar
Keulen voor de bezienswaardigheden en op dat
gebied stelt de stad niet teleur. Van oude kerken
tot rondvaarten op de Rijn en attractieparken,
bezoek aan de DOM en het
Schokoladenmuseum aan de Rijn, Keulen heeft
het allemaal.

20.00 uur

Thuis.

17.30 uur

Vertrek

19.00 uur

Thuis.

Prijs:
1x 50 pers. luxe touringcar € 830,-

Prijs:
1x 50 pers. luxe touringcar € 830,-

1x 60 pers. luxe touringcar € 995,-

1x 60 pers. luxe touringcar € 995,-

1x 75 pers. luxe touringcar € 1.245,-

1x 75 pers. luxe touringcar € 1.245,-

1x 90 pers. luxe touringcar € 1.410,-

1x 90 pers. luxe touringcar € 1.410,-

441

46

45
Den Haag en Scheveningen

49

Dagtocht Echternach Luxemburg

08.00 uur

Vertrek. Koffiepauze onderweg.

08.30 uur

Vertrek via Malmedy.

13.00 uur

Stadsrondrit Vredespaleis - Binnenhof.

10.00 uur

14.00 uur

Lunchpauze.

Koffiestop en vervolgens via St.-Vith naar
Vianden.

15.00 uur

Vrij om te winkelen of bezoek Panorama
Mesdag. Bezoek Boulevard Scheveningen en
Pier. ’s Avonds eventueel diner in overleg.

12.30 uur

Lunchpauze.

13.30 uur

Vertrek via het Mullertal naar Echternach.

14.30 uur

Vrij in Echternach.

16.00 uur

Vertrek.

18.30 uur

Diner in overleg.

21.00 uur

Thuis.

20.00 uur

Thuis.

Prijs:
1x 50 pers. luxe touringcar € 890,-

Prijs:
1x 50 pers. luxe touringcar € 890,-

1x 60 pers. luxe touringcar € 1.070,-

1x 60 pers. luxe touringcar € 1.070,-

1x 75 pers. luxe touringcar € 1.335,-

1x 75 pers. luxe touringcar € 1.335,-

1x 90 pers. luxe touringcar € 1.515,-

1x 90 pers. luxe touringcar € 1.515,-

451

47

48

Dagtocht Amsterdam

49

Dagtocht Utrecht

08.00 uur

Vertrek per luxe touringcar via een koffiepauze
onderweg.

08.00 uur

Vertrek per luxe touringcar via een

12.00 uur

Amsterdam vrije tijd bezoek aan musea,
boottocht door de grachten of bezoek aan
winkelcentrum de Bijenkorf.

11.00 uur

Utrecht vrije tijd, evt. om te winkelen in Hoog
Catharijne - overdekt winkelcentrum

17.00 uur

Retour.

17.00 uur

Retour, e.v.t. diner in overleg.

20.00 uur

Thuis.

20.00 uur

Thuis.

koffiepauze onderweg naar Utrecht.

Prijs:
1x 50 pers. luxe touringcar € 890,-

Prijs:
1x 50 pers. luxe touringcar € 870,-

1x 60 pers. luxe touringcar € 1.070,-

1x 60 pers. luxe touringcar € 1.045,-

1x 75 pers. luxe touringcar € 1.335,-

1x 75 pers. luxe touringcar € 1.305,-

1x 90 pers. luxe touringcar € 1.515,-

1x 90 pers. luxe touringcar € 1.480,-

461

49

50

Dagtocht Den Haag en
Scheveningen

Dagtocht Londen

49

01.00 uur

Vertrek naar Calais, vervolgens overtocht met Le
Shuttle naar Folkstone of met de boot naar
Dover.

08.00 uur

Vertrek per luxe touringcar via een koffiepauze
onderweg.

08.00 uur

Aankomst Londen, ter plaatse vrij om te winkelen
en de stad te verkennen.

12.00 uur

Scheveningen vrije tijd voor bezoek aan de
boulevard.

20.00 uur

Vertrek via kleine rondrit huiswaarts.

14.00 uur

Vertrek naar Den Haag

± 03.00 uur

Thuis.

14.30 uur

Den Haag vrij om te winkelen.

17.00 uur

Retour, e.v.t. diner in overleg.

20.00 uur

Thuis

Prijs:
1x 50 pers. luxe touringcar € 2.750,Prijs:
1x 50 pers. luxe touringcar € 890,-

1x 60 pers. luxe touringcar € 3.300,-

1x 60 pers. luxe touringcar € 1.070,-

1x 75 pers. luxe touringcar € 4.125,-

1x 75 pers. luxe touringcar € 1.335,-

1x 90 pers. luxe touringcar € 4.675,-

1x 90 pers. luxe touringcar € 1.515,-

Exclusief parkeerkosten

471

51
Dagtocht Parijs
(Zonder rondrit)

05.00 uur

Vertrek via koffiestop onderweg naar Parijs.

11.00 uur

Aankomst, aldaar vrij om de stad te bezoeken.

20.00 uur

Vertrek huiswaarts.

02.00 uur

Thuis.

Prijs:
1x 50 pers. luxe touringcar € 1.715,1x 60 pers. luxe touringcar € 2.060,1x 75 pers. luxe touringcar € 2.570,1x 90 pers. luxe touringcar € 2.915,Exclusief parkeerkosten

481

52
Dagtocht Disneyland Parijs

05.00 uur

Vertrek. Koffiestop onderweg.

11.00 uur

Aankomst. Bezoek Disneyland® Paris.

20.00 uur

Vertrek.

02.00 uur

Thuis.

Prijs:
1x 50 pers. luxe touringcar € 1.715,1x 60 pers. luxe touringcar € 2.060,1x 75 pers. luxe touringcar € 2.570,1x 90 pers. luxe touringcar € 2.915,Parkeerkosten: ca. € 20,-- per bus
Exclusief entree

491

53
Dagtocht Parijs
(met rondrit)

07.00 uur

Vertrek. Onderweg koffiestop.

13.00 uur

Aankomst Parijs. Rondrit door Parijs: Sacré
Coeur, Place du Tètre, Madeleine, Opéra, Place
de la Concorde, Louvre, Notre Dame, Tour
Mompernasse, Dôme des Invalides, Eifeltoren.

18.00 uur

Vertrek.

23.00 uur

Thuis.

Prijs:
1x 50 pers. luxe touringcar € 2.180,1x 60 pers. luxe touringcar € 2.615,1x 75 pers. luxe touringcar € 3.270,1x 90 pers. luxe touringcar € 3.700,Exclusief parkeerkosten

501

Wie wij zijn
Al onze touringcars voldoen aan de laatste nieuwe milieueisen, veiligheidseisen en zijn
voorzien van gordels, minibar, toilet, tv, dvd, en airconditioning.
Voor uw eigen veiligheid dienen in elke bus minimaal twee begeleiders en een
deelnemerslijst aanwezig te zijn, de begeleiders dienen verspreid door de bus plaats te
nemen.
Als u verwacht gebruik te maken van de minibar dient u dit vooraf te reserveren.
Al onze bussen zijn rookvrij en onze ritten worden uitgevoerd volgens het
arbeidstijdenbesluit.
Alle personen dienen in het buitenland in het bezit te zijn van een geldig
identiteitsbewijs.
Alle personen van 14 jaar en ouder dienen zowel in binnen -als buitenland in het bezit
te zijn van een geldig identiteitsbewijs.
Toeslagen:
Extra uren
Extra KM
Weekendtoeslag
Vertrekplaats

: € 50,- per uur
: Á € 1,: € 100,- per dag
: Zuid-Limburg

Contact met ons opnemen
Verlengde Klinkerstraat 34, 6433 PL Hoensbroek, Nederland
Telefoon: 0031 – (0)45 – 521 32 18
E-mail: info@boostenbus.nl
Web: www.boostenbus.nl
Genoemde prijzen zijn Inclusief:
Nederlandse / buitenlandse btw. En tolgelden
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