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HOERA, WE MOGEN ER WEER LEKKER OP UIT!!!
Maar we passen natuurlijk ook heel goed op! 

Met al onze uitstapjes houden we rekening met de RIVM 
richtlijnen zodat we veilig op pad kunnen gaan, want dat is 
onze grootste prioriteit.

Om weer rustig op te starten hebben we gekozen voor wat 
kortere uitstapjes zodat iedereen weer op zijn of haar ge-
mak kan wennen. Het in- en uitstappen kunnen we op die 
manier zo veel mogelijk beperken en we hebben gekozen 
voor bestemmingen waar we alle ruimte hebben en u zo veel 
mogelijk kunt genieten van de vrije natuur en heerlijke frisse 
buitenlucht. 

De touringcar wordt voor aanvang en na afloop van de rit 
grondig gereinigd en geventileerd. Het moderne aircosysteem 
is volgens fabrieksvoorschriften onderhouden en werkt nog 
beter dan in een vliegtuig. Als u in de bus stapt staat desin-
fecterende gel voor uw handen klaar. In de bus zelf is een 
klein mondkapje verplicht, waaraan u snel gewend zult zijn. 

Dit mondkapje mag u zelf meenemen, maar is ook in de bus 
te koop. Buiten de bus heeft u geen mondkapje nodig en alle 
locaties zijn berekend op 1,5 meter afstand. 

Voor de veiligheid van de andere passagiers, mag u niet mee 
als u verkoudheidsklachten heeft en u kunt dan altijd koste-
loos annuleren.

Wanneer u boekt als koppel of met uw vriend of vriendin, dan 
mag u naast elkaar zitten in de bus. Boekt u alleen, dan krijgt 
u een eigen bank zodat er geen onbekende naast u zit. Daar-
door kunnen er maximaal 35 personen met een reis mee en 
heeft u lekker alle ruimte. Wat in ieder geval hetzelfde is ge-
bleven, is dat u met Eemland Reizen veilig, gezellig en heerlijk 
op stap gaat en kunt genieten van al het moois dat Nederland 
te bieden heeft. 

We zien er naar uit om u weer te mogen begroeten!

AGENDA
wo. 12 augustus - Lekkerbekkie in Scheveningen
 -  Geniet van de adembenemende natuur op de Veluwe
do. 20 augustus - Sneek en de Friese Meren
 - Prachtig bloeiende heide en de Posbank
do. 27 augustus -  Varend lunchen op de Kagerplassen en Noordwijk
 -  Bloeiende dahliashowtuin en varen Oosteinderpoel
di. 8 september -  Pannenkoeken smikkelen bij het Eiland Maurik
 - De Biesbosch ontdekken vanaf het water
do. 17 september - Verrassingstocht
do. 15 oktober -  Dekselse Pannetjes en een bijzondere ontdekking
 -  Herfstkleuren Rijk van Nijmegen en de Ooijpolder
ma. 19 oktober -  4 dagen Gouden Herfst en Verwenreis Valkenburg
wo. 4 november - Soldaat van Oranje

1,5
meter
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LEKKERBEKKIE IN SCHEVENINGEN

€ 32,50

woensdag 12 augustus

Bij de zomer hoort natuurlijk een bezoekje aan zee. De heer-
lijke geur van het zilte zeewater en het bonte strandleven met 
vliegers en surfers horen onmiskenbaar bij de zomer. U heeft 
voldoende tijd voor een vrije pauze en om dit allemaal te 
aanschouwen en te ervaren. U maakt vandaag ook een leuk 
rondje door Den Haag en Scheveningen waar het Kurhaus 
weer fraai  voor u op zal doemen. Bij Rest. Palace op de Bou-
levard van Scheveningen wordt u getrakteerd op een heerlijk 
lekkerbekkie met een bordje frites. Geen visliefhebber, geef 
dit dan op bij uw boeking dan zorgen wij voor een alternatief. 

Verzorgd met: lekkerbekkie met frites (plate service), stadstoer 
Den Haag en vrije pauze Scheveningen.

Vertrekplaatsen en tijden zie schema: E
Thuiskomst: 17.30-18.00 uur.

GENIET VAN DE ADEMBENEMENDE 
NATUUR OP DE VELUWE

€ 35,-
woensdag 12 augustus 

Altijd weer mooi… die Veluwe. De donkere dennen, afgewis-
seld met de prille tooi van nieuw blad vormen een schitte-
rend decor. Het geheel krijgt iets bijzonders door de speciale 
lichtinval en het is altijd spannend of we onderweg nog wild 
zien. De prachtige natuur doet een mensenhart goed. De ge-
zellige sfeer van de vakantiegangers en de vele activiteiten in 
de toeristenplaatsjes maken het extra gezellig. De lunch is bij 

onze pleisterplaats De Ruggestee met een mooie ruime zaal 
midden in een bosrijke omgeving waar u heerlijk tot rust komt.

Verzorgd met: koffietafel met soep, panoramatoer Veluwe en 
pauze “en route”

Vertrekplaatsen en tijden zie schema: E
Thuiskomst: 17.30-18.00 uur.

SNEEK EN DE FRIESE MEREN 
€ 49,50 

donderdag 20 augustus 

Ervaar de Friese meren in stijl. In de gezellige watersport-
plaats Sneek, met haar beroemde waterpoort, stapt u aan 
boord van de comfortabele boot van Rederij Van der Werf 
voor een ontspannende vaart. Door de grote panoramar-
uiten heeft u een perfect uitzicht op het Sneekermeer. Het 
panorama dat aan u voorbij trekt, is afwisselend. Op het ene 
moment ziet u de watervogels tussen het riet en op het ande-
re moment komt er een zeilboot of skûtsje voorbij met een 
wapperende Friese vlag. Er is uiteraard gelegenheid om nog 
een Friese lekkernij te kopen en mee naar huis te nemen.

Verzorgd met: boottocht Sneekermeer met broodjeslunch en 
soep, pauze in Sneek

Vertrekplaatsen en tijden zie schema: E
Thuiskomst: 17.30-18.00 uur.

PRACHTIG BLOEIENDE HEIDE EN 
DE POSBANK  

€ 39,50
donderdag 20 augustus 

Eind augustus kunt u traditioneel volop genieten van de uit-
gestrekte heidevelden die omstreeks deze tijd tot volle bloei 
komen. We rijden een mooie route die al dicht bij huis begint, 
tot uiteindelijk over de Posbank, een van de spectaculairste 
plekjes op de Veluwe. Het hoogste punt ligt maar liefst op 
110 meter hoogte boven NAP waardoor u bij mooi weer een 
prachtig uitzicht heeft over het IJsseldal en de Achterhoek. U 
mag dus heel wat verwachten wanneer u meegaat. De lunch is 
ook iets bijzonders namelijk Veluwse soep, belegde mini-
broodjes met vlees en vis, sandwiches, bladerdeeghapjes en 
na afloop koffie met zoetigheden. Smullen maar!
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Verzorgd met: luxe 3-gangen lunch en bloeiende heide toer

Vertrekplaatsen en tijden zie schema: E
Thuiskomst: 17.30-18.00 uur.

VAREND LUNCHEN OP DE 
KAGERPLASSEN EN NOORDWIJK
 € 55,-
donderdag 27 augustus 

Een “Hollandser” tafereel dan de Kagerplassen is nauwelijks 
te bedenken. Pittoreske dorpjes en molens langs de oever 
vormen het afwisselende landschappelijke décor dat aan u 
voorbijtrekt. Het “Groene Hart” op zijn mooist. De kapitein zal 
u uitgebreid informeren over datgene wat aan u voorbijtrekt. 
Heerlijk gezeten achter de panoramaruiten kunt u en passant 
genieten van een heerlijk 3-gangen diner. En... treft u mooi 
zonnig weer dan is het op het bovendek heerlijk toeven. In 
de middag pauzeren we in Noordwijk aan Zee, zonder twijfel 
onze badplaats met de meeste allure.

Verzorgd met: rondvaart Kagerplassen met 3-gangen diner 
buffet en pauze boulevard Noordwijk

Vertrekplaatsen en tijden zie schema: E
Thuiskomst: 17.30-18.00 uur.

BLOEIENDE DAHLIA SHOWTUIN EN 
VAREN OOSTEINDERPOEL
 € 49,50
donderdag 27 augustus 

De Dahlia is een prachtige, kleurrijke en fotogenieke bloem. 

Wanneer u met ons de dahlia showtuin in Voorhout bezoekt, 
wordt u betoverd door deze fantastische bloemen, de vele 
soorten en kleuren. Het is een inspirerend en kleurrijk geheel 
met meer dan 600 verschillende soorten, waar u de geur en 
de kleur van de bloemen op een bijzondere manier beleeft. 
Uw hart zal open gaan na deze donkere weken. In de ochtend 
maakt u een rondvaart op de Oosteinderplassen bij Aalsmeer. 
Een natuurgebied, vlakbij huis maar tamelijk onbekend. Af-
hankelijk van het aantal deelnemers, moet u op de boot mis-
schien nog een mondkapje op. Laat u verbazen en betoveren.

Verzorgd met: boottocht Oosteinderpoel, koffietafel en be-
zoek dahlia showtuin.

Vertrekplaatsen en tijden zie schema: E
Thuiskomst: 17.30-18.00 uur.

PANNENKOEKEN SMIKKELEN BIJ 
HET EILAND MAURIK  

€ 35,-
dinsdag 8 september

Even lekker ongedwongen uw bekende omgeving ontvluch-
ten? Nieuw indrukken opdoen is goed voor uw geest! Dan 
is dit een leuk uitstapje voor u. Het Eiland van Maurik is een 
recreatiegebied midden in de Betuwe met een uniek uitzicht 
over het sprankelende water. U ziet de haven met haar boten 
liggen en watersportliefhebbers de zeilen hijsen. Ondertus-
sen doet u zich tegoed aan een lekkere pannenkoek met een 
lekker ijsje na. Onze chauffeur heeft alle tijd om u te verrassen 
met een heel afwisselende route met de touringcar.

Verzorgd met: pannenkoek en ijsje, pauze Landgoed Mariën-
waert en Betuwe toer
Vertrekplaatsen en tijden zie schema: E
Thuiskomst: 17.30-18.00 uur.
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DE BIESBOSCH ONTDEKKEN VANAF 
HET WATER  

€ 45,-
dinsdag 8 september

Eens was de Biesbosch een welvarende polder met bouw- 
en weilanden. De St. Elisabethvloed van 1421 echter verzwolg 
het land en veranderde de polder in een grote binnenzee. Eb 
en vloed zorgden ervoor dat de Biesbosch werd zoals hij nu 
is. Sinds door het Deltaplan de invloed der getijden verdwe-
nen is, is het een waar eldorado voor vele vogelsoorten. De 
twee uur durende ontdekkingsreis die we ‘s middags met een 
salonboot maken door een gigantische doolhof van brede 
en smalle kreken staat borg voor een avontuurlijke belevenis. 
Ook de inwendige mens wordt niet vergeten, want de koffie-
tafel die aan boord voor u klaar staat zal zeker smaken. 

Verzorgd met: rondvaart twee uur Biesbosch, koffietafel met 
soep aan boord

Vertrekplaatsen en tijden zie schema: E
Thuiskomst: 17.30-18.00 uur.

VERRASSINGSTOCHT  
€ 65,-

donderdag 17 september

Houdt u van verrassingen waarbij u al uw zintuigen gebruikt? 
Dan is deze verrassingstocht echt iets voor u. Laat u verrassen 
op deze heerlijke tocht, waarbij het u aan niets ontbreekt. Per 
luxe touringcar  maken wij een mooie tocht door een prachtig 
stukje Nederland. Onderweg stoppen we een paar keer bij 
een paar leuke adresjes waar u volop zult genieten van wat 
ze daar te bieden hebben. Onze verrassingstochten zijn altijd 

zeer populair. Wilt u weten waarom? Ga dan met ons mee!

Verzorgd met: koffietafel met kroket, verrassingen en 3-gangen 
diner

Vertrekplaatsen en tijden zie schema: E
Thuiskomst: 20.00-20.30 uur.

DEKSELSE PANNETJES EN EEN 
BIJZONDERE ONTDEKKING
 € 49,50
donderdag 15 oktober

Wat geniet iedereen toch altijd van die dekselse pannetjes bij 
Brasserie Kriebelz in Terwolde. U krijgt hier niet één hoofd-
gerecht, maar drie verschillende hoofdgerechten geserveerd 
in authentieke pannetjes. Op het menu staan grootmoeders 
sukadelapje van Iers rund, kippendij met ananas kerrysaus 
en de specialiteit varkensprocureur aan tafel gesneden. De 
maaltijd wordt compleet geserveerd met liefst zes bijge-
rechten. ’s Middags maakt u een leuke excursie bij een echte 
bakkersmolen. U krijgt een leuke uitleg over de werking van de 
molen middels een schaalmodel en een film. Om de werking 
in het echt goed te kunnen zien, zou u via een stijle trap naar 
boven moeten en dat is vaak een probleem. De molenaar 
heeft hier echter een geweldige oplossing voor: hij doet een 
camera op zijn hoofd en klimt de molen in. De beelden van 
de camera worden vervolgens op de tv geprojecteerd zodat u 
“live” alles meebeleefd. U krijgt hier ook koffie met lekkers uit 
de eigen bakkerij te proeven.

Verzorgd met: Dekselse pannetjes, excursie molen met koffie 
en bonbon

Vertrekplaatsen en tijden zie schema: E
Thuiskomst: 17.30-18.00 uur.

HERFSTKLEUREN RIJK VAN 
NIJMEGEN EN DE OOIJOLDER
 € 39,50
donderdag 15 oktober 

Het Rijk van Nijmegen is een bijzonder stukje Nederland waar, 
als de overlevering juist is, keizer Karel regelmatig en graag 
verbleef. Natuurschoon vinden we er in overvloed. Heuvels 
en dalen met uitgestrekte bossen bezorgen het prachtige 
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landschap een “buitenlands” karakter. Wij verwachten dan 
ook dat de rondrit die we met een gids door dit “Rijk” maken 
bij een ieder in de smaak zal vallen. Beroemde locaties als 
Berg en Dal, de Ooijpolder en de Zevenheuvelenweg zullen 
op de route niet ontbreken. De bladeren in een bond palet 
van najaarskleuren vormen een schitterend decor. Het geheel 
krijgt iets bijzonders door de speciale lichtinval, die het najaar 
nu eenmaal heeft. Tussen de middag wacht u een heerlijk 
buffet met verschillende soorten stamppot, dus u komt deze 
dag niets te kort!

Verzorgd met: stamppotbuffet en najaarskleuren panorama-
tocht met gids.

Vertrekplaatsen en tijden zie schema: E
Thuiskomst: 17.30-18.00 uur.

SOLDAAT VAN ORANJE  
€ 95,-

woensdag 4 november

Soldaat van Oranje - De Musical is gebaseerd op het waar-
gebeurde verhaal van één van onze grootste verzetsstrijders: 

Erik Hazelhoff Roelfzema. Als de Duitsers in 1940 Nederland 
binnenvallen, heeft de Leidse student Erik met zijn vrienden 
een onbezorgd studentenleven. De dan ongeveer 23-jarige 
jongens realiseren zich als donderslag bij heldere hemel dat 
niets meer hetzelfde is. Vriendschap en liefde zijn niet langer 
vanzelfsprekend. De oorlog zet alles op zijn kop, alle ver-
houdingen staan op scherp. Iedereen moet zijn eigen keuzes 
maken...: Ga je vechten voor Vrijheid, Volk, Vaderland? 

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 Oran-
je - De Musical ging op 30 oktober 2010 in première, met 
inmiddels meer dan 2,9 miljoen bezoekers, in een 360 graden 
draaiende theaterzaal. 

Verzorgd met: entree 2e rang Soldaat van Oranje en 3-gangen 
diner na afloop

Vertrekplaatsen en tijden zie schema: H
Thuiskomst: 20.00-21.00 uur.
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maandag 19 oktober t/m donderdag 22 oktober 

Aan de rand van Valkenburg in de zachtgroene Geulvallei, ligt 
een hotel met een lange gastvrije traditie! Een zeer persoon-
lijk onthaal, opmerkelijke comfortdetails, een vleugje roman-
tiek van toen en een keuken van niveau zijn kenmerkend. Ga 
mee naar Grand Hotel Monopole in Valkenburg en de gewel-
dige omgeving van Zuid-Limburg. Het is een vakantiegebied 
in optima forma en centraal gelegen voor prachtige excur-
sies. Het lieflijke heuvellandschap, de gemoedelijke gastvrije 
bevolking en de heerlijke vakantiesfeer in Valkenburg met haar 
gezellige terrasjes maken dit tot een onvergetelijke reis. 

Accommodatie
U verblijft in het luxueuze Grand Hotel Monopole. De fraaie 
kamers zijn voorzien van alle comfort zoals bad/douche, 
toilet en tv. Het hotel heeft 2 liften en een royale lounge met 
huisbar. De keuken heeft een wijdverbreide reputatie met ’s 
avonds afwisselende 3- en 4-gangen diners.

Excursies
Dag 1: koffiestop in het witte stadje Thorn, ’s middags aan-
komst in Valkenburg ter vrije besteding
Dag 2: panoramatoer door de Eifel met gelegenheid voor een 
boottocht op de Rursee en een pauze in Aken met de fraaie 
Dom en het  Stadhuis
Dag 3: verwenreis door de Belgische Ardennen met stops in 
het Huis van Lekkere Smaken in Hervé waar u kennis maakt 
met streekproducten, een stop bij  het bezoekerscentrum van 
Spa bronwater en een stop in Rémouchamps
Dag 4: toer door het Mergelland en een pauze in Maastricht

Prijs en verzorging
- € 385,- pp, toeslag 1-persoons kamer € 39,- pp.
-  Verblijf op basis van halfpension met ontbijtbuffet en  

’s avonds afwisselend 3- en 4-gangen diner.
- Bij aankomst een welkomstdrankje en een klein presentje.
- Een gezellige feestavond met muziek.
- Op de heenreis een kopje koffie met vlaai.
- Op de terugreis een 3-gangen afscheidsdiner.

Vertrekplaatsen en tijden zie schema B

GOUDEN HERFST EN VERWENREIS NAAR VALKENBURG EN ZUID-LIMBURG



OPSTAPSCHEMA
Instapschema  B E H

AMERSFOORT Station NS halte vakantiebussen 09.00 10.00 11.00

BAARN Station NS 08.40 09.40 11.20

BUSSUM Godelinde bushalte Huizerweg 07.55 08.55 11.25

BUSSUM Verlosserkerk 08.00 09.00 11.30

BUSSUM Bushalte Laarderweg 08.02 09.02 11.35

BUSSUM Bushalte Station-Zuid 08.05 09.05 11.40

HILVERSUM Station NS voorzijde, busstation 08.20 09.20 11.40

HILVERSUM Riebeeckweg thv bushalte Gooierserf 08.30 09.30 11.30

HILVERSUM Flat Kerkelanden 08.20 09.20 11.45

HUIZEN Busstation t.o. Gemeentehuis 08.00 09.00 11.15

NAARDEN Ravelijn bushalte Thierensweg 07.45 08.45 11.55

SOEST Halte Station NS Soestdijk 08.45 09.45 11.10

UTRECHT C&A Overvecht 08.40 09.40 10.25

WEESP Stationsplein 07.30 08.30 12.10

ZEIST Vrijheidsplein 09.00 10.00 10.45
 

-  Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen 

en zet- of drukfouten.

-  Op onze dienstverlening zijn de Algemene Vervoer- en Reisvoorwaarden van K.N.V. Busvervoer van toepassing zoals gedeponeerd op 17 maart 2017 onder 

nr. 18/2017 ter griffie van de Rechtbank te ‘s-Gravenhage. Op uw verzoek worden deze voorwaarden kosteloos aan u toegezonden.

EEMLAND REIZEN  |  Nieuwe Havenweg 73  |  1216 BN  HILVERSUM
Telefoon (035) 623 42 47  |  www.eemlandreizen.nl  |  e-mail: info@eemlandreizen.nl 

1.     U kunt rechtstreeks reserveren wanneer u de tocht op onze 
website boekt en betaalt via ideal. U betaalt dan geen re-
serveringskosten en u ontvangt uw bevestiging per e-mail.

2.   U kunt per e-mail reserveren op info@eemlandreizen.nl 
In uw mail dient u dan aan te geven a) welke dagtocht, b) 
welke datum, c) welk instappunt, d) hoeveel personen, e) 
speciale wensen of diëten en f) uw naam, adres en woon-
plaats met postcode. U ontvangt uw bevestiging per e-mail 
en u betaalt dan ook geen reserveringskosten.

3.   U kunt telefonisch reserveren. U ontvangt uw bevestiging 
per post en betaalt dan € 3,- reserveringskosten per boe-
king.

Het vervoer wordt verzorgd conform het advies van het RIVM. 
Op dit moment, bij het samenstellen van de tochtjes, bete-
kent dit:
-    Contant afrekenen in de touringcar is niet meer mogelijk, 

we kunnen daarom ook snel op pad zodat er geen kostbare 
tijd verloren gaat.

-    De touringcar is voor aanvang van de rit volledig gereinigd, 
harde oppervlakken zijn gedesinfecteerd en er is goed 
geventileerd.

-    Bij het in- en uitstappen in de touringcar dient u 1,5 meter 
afstand van elkaar te houden en zo snel mogelijk plaats te 
nemen op uw zitplaats.

-    Bij het instappen wordt verzocht uw handen te wassen met 
de aanwezige desinfecterende handgel

-    In de touringcar is een mondkapje verplicht, u mag dit zelf 
meenemen maar is eventueel ook te koop in de bus (€ 1,- 

per stuk).
-    Het toilet in de touringcar wordt enkel geopend voor nood-

gevallen.
-    Wanneer u een reservering maakt, gaat u automatisch 

accoord met het dragen van een mondkapje en accoord 
dat u niet zult deelnemen aan de reis indien u last heeft 
van verkoudheidsklachten, lichte koorts en benauwdheid. 
Indien u, of iemand waarvoor u heeft gereserveerd, binnen 
14 dagen na de rit Covid-19 verschijnselen heeft, dan stelt u 
Eemland Reizen daar direct van op de hoogte.

-    Reist u als gezin, koppel of met een gezamenlijke huis-
houding dan kunt u naast elkaar zitten, anders reist u in de 
touringcar op een solobank. Op de te bezoeken locaties 
heeft u minimaal 1,5 meter afstand.

-    Laat bij het uitstappen de passagiers die het dichtst bij de 
uitgang zitten eerst uitstappen.

-    Laats svp geen afval achter en vooral geen gebruikte 
mondkapjes. 

-    Annuleren van een besproken dagtocht kan alleen om een 
geldige reden geschieden zoals ziekte of ongeval van de 
deelnemer.

-    Wij houden ons het recht voor de dagtocht te annuleren tot 
5 dagen voor vertrek indien er onvoldoende deelnemers 
zijn. Bij een annulering door Eemland Reizen ontvangt u 
gewoon uw geld terug, wij werken niet met vouchers.

-    U dient altijd de instructies van de chauffeur op te volgen, 
bij het niet tijdig verschijnen op de afgesproken tijden bent 
u zelf verantwoordelijk voor uw thuisreis en is Eemland 
Reizen niet aansprakelijk.

RESERVERINGSVOORWAARDEN, BELANGRIJK OM TE WETEN!:
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