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10 KORTE UITSTAPJES

VEILIG EN VERTROUWD
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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 
uw gezondheid en uw welzijn is immers onze grootste 
prioriteit.

Om weer rustig op te starten hebben we gekozen om 
speciaal voor u 10 reistips samen te stellen, met wat 
kortere uitstapjes zodat iedereen weer op zijn of haar 
gemak 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. 

Om de drempel zo laag mogelijk te houden zijn de 
tarieven al geldig voor groepen vanaf 30 personen. 
Hoewel we de touringcars weer met volledige capaciteit 
tot 61 personen in kunnen zetten, adviseren wij tot 

maximaal 45 personen mee te nemen, zodat de 
passagiers meer ruimte hebben. Dit zal zeker bijdragen 
aan hun gevoel van welbehagen.

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 desinfecterende 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. 

Wat in ieder geval hetzelfde is gebleven, 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!

LEKKERBEKKIE IN SCHEVENINGEN

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 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. 

Prijs € 28,50 
Verzorgd met kibbeling en een bordje frites (plate service) en 
stadstoer Den Haag
Vertrek 10.00 uur
Thuiskomst 16.30 uur Mogelijk in augustus en september
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VAREN DOOR DE AMSTERDAMSE 
GRACHTEN

Door de enorme toename van buitenlandse toeristen, zijn we 
Amsterdam de laatste jaren een beetje “kwijt” geraakt. Het 
is nu echter een heel stuk rustiger in de stad, dus dat biedt 
ons mooi de gelegenheid om zelf nog eens te zien wat onze 
hoofdstad allemaal te bieden heeft. Dat kan natuurlijk het 
best tijdens een rondvaart door de wereldberoemde grach-
ten. U heeft een prachtig zicht op de historische binnenstad, 
de Gouden Bocht en de Magere Brug. Vanuit de touringcar 
ziet u de Dam en het Paleis, de Munttoren, het Concertge-
bouw, het Rijksmuseum etc. Fijn om dit alles weer eens te 
zien zonder al die hectiek. Tijdens onze rondrit rijden we ook 
door de nieuwe wijken zoals IJburg zodat ook oud-Amster-
dammers hun ogen uitkijken.

Prijs € 26,50
Verzorgd met rondvaart en rondrit Amsterdam
Vertrek 13.00 uur
Thuiskomst 17.15 uur
Mogelijk in augustus, september en oktober
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ONTDEK HET NIEUWE 
FLORIWORLD IN AALSMEER 
Bent u dol op bloemen en planten, stap dan het nieuwe 
FloriWorld in Aalsmeer binnen, op het terrein van de bloe-
menveiling. Hier wordt u onderdeel van de bloemen- en 
plantenwereld en ontdekt u wat deze groeiers en bloeiers met 
u doen in uw dagelijkse leven. Bij binnenkomst krijgt u een 
armbandje waarmee u veel shows kunt personaliseren. Houdt 
u van gele tulpen, of juist van roze lelies? Uw voorkeur duikt 
overal op, zelfs als behang in een huiskamer in een Amster-
dams grachtenpandje! Maar er is nog veel meer te zien en 
doen tijdens uw belevingsroute. Bekijk bijvoorbeeld Daan the 
Movie, een korte film over een bruidegom die op weg naar zijn 
trouwerij het bruidsboeket lijkt te zijn vergeten. Of maak een 
selfie in een bloemen- en plantendecor, laat u omringen door 
een kleurrijke bloemenzee en bekijk de kunstige creaties van 

topfloristen. Tussendoor glijden ruim 5.000 dagverse bloemen 
over rails door de hele attractie en het leuke is: aan het einde 
van de toer kunt u in de veilingruimte bieden op een bosje!

Prijs € 33,50
Verzorgd met entree en beleving Floriworld, toertje Amstelland
Vertrek 13.30 uur
Thuiskomst 17.15 uur
Mogelijk in juli en augustus, daarna € 6,- meerprijs

BREAK OUT DOOR DE GOOI- EN 
VECHTSTREEK

Na de lockdown is het tijd voor de break out! Bent u het lange 
binnen zitten ook zo beu? Maar vindt u het toch ook nog een 
beetje spannend om gelijk een lange dag uit te gaan? Dan 
is dit echt iets voor u. We maken een heerlijk tochtje lekker 
dichtbij huis. U kunt dan rustig een beetje wennen. Vooral als 
u de laatste maanden aan huis gekluisterd was, zal uw hart 

open gaan bij het prachtige Gooi. Verscholen in het groen 
maakt u tijdens onze rondrit kennis met idyllische plaatsen als 
Lage Vuursche en het villadorp Blaricum. In Laren kunt u een 
beetje wegdromen en ervaren waarom de plaats zo geliefd 
was bij kunstenaars als Mauve, Mondriaan en de schilders van 
de Larense School.
We toeren ook langs, misschien wel de mooiste rivier van ons 
land, De Vecht. Tientallen 17e en 18e eeuwse buitenplaatsen 
spiegelen zich in het water en herinneren aan onze Gouden 
Eeuw. Toen al was de Vecht een geliefde plek om te verblij-
ven. Schatrijke Amsterdamse kooplieden bouwden hier hun 
zomerhuizen om de drukke stad te ontvluchten. Want hier 
is het puur genieten van de unieke combinatie van historie, 
cultuur en een prachtig en gevarieerd landschap. 

Eventueel uit te breiden met bijvoorbeeld een pannenkoek of 
diner na afloop.

Prijs € 19,50 
Verzorgd met koffie en gebak en rondrit Gooi- en Vechtstreek
Vertrek 13.30 uur
Thuiskomst 17.15 uur
Mogelijk in augustus, september en oktober

GENIETEN VAN DAHLIA’S IN EEN 
SHOWTUIN
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. Naast de 
excursie is het ook heerlijk relaxen met een kopje koffie en 
appeltaart. Na een bezoek aan de dahlia showtuin wilt u deze 
beleving ongetwijfeld mee naar huis nemen. Hoe leuk is het 
dan om uw eigen dahlia boeket te plukken in het plukbed.

Prijs € 26,50 
Verzorgd met entree en excursie, 2x koffie en appelgebak; boe-
ket is niet inbegrepen en kunt u zelf bij de kweker afrekenen
Vertrek 13.15 uur

Thuiskomst 17.30 uur
Mogelijk in augustus, september en eerste helft oktober 
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VAREN OP DE OOSTEINERPOEL OF 
DE KAGERPLASSEN
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. 
Liever iets nieuws? Dan is een boottocht op de Oosteinder-
poel bij Aalsmeer iets voor u. Een natuurgebied, vlakbij huis 
maar tamelijk onbekend. Laat u verbazen en betoveren. De 
boot op de Oosteinderpoel is van het “Giethoorn” type zodat 
u daar waarschijnlijk een mondkapje op moet. 

Prijs € 33,50
Verzorgd met rondvaart en koffie met gebak
Vertrek 13.00 uur
Thuiskomst 17.00 uur Mogelijk in augustus, september en oktober 

HMMMMM, DEKSELSE PANNETJES

Tja, na al dat binnen zitten van de afgelopen maanden bent u 
wel toe aan een leuk uitje. Lekker een stukje met de touring-

car rijden via een mooie route en een lekker hapje eten.  
Waar kunnen we dan beter terecht bij Brasserie Kriebelz in 
Terwolde voor een lunch met de Dekselse Pannetjes. Wat een 
verrassing is dat toch altijd. Voor iedereen zijn er drie verschil-
lende gerechten geserveerd in een authentiek pannetje. U, 
als organisatie, kunt in overleg met ons drie gerechten kiezen 
uit het rijtje met stoofvlees van rund, lam of wild, goulash 
van edelhert, kipschotel, boerengehakt schotel, vispannetje, 
varkensfilet of de specialiteit varkensprocureur aan tafel ge-
sneden. De maaltijd wordt compleet geserveerd met liefst zes 
bijgerechten. In het najaar zijn er ook pannetjes met verschil-
lende stamppotten mogelijk. 

Prijs € 32,50
Verzorgd met lunch met dekselse pannetjes en Veluwetoer
Vertrek 10.00 uur
Thuiskomst 16.30 uur
Mogelijk in augustus, september, oktober en november

GEZELLIGHEID BIJ “SOET EN 
VERMACK” 
Laat u vandaag eens onderdompelen in een wereld vol met 
muziek, orgels, kermispret en veel humor. In Hilvarenbeek 
staat het in Art Nouveau- en Tuschinskistijl gebouwde Museum 
Dansant. Als u naar binnen gaat waant u zich in het begin van 
1900. In een sfeer die bepaald wordt door prachtige orgels, 
mahonie, kristal en spiegels beleeft u een programma dat u 
niet snel zult vergeten. Tijdens de rondleiding maakt u een 
reis door de tijd en beleeft u de gezellige sfeer van weleer.  
U verbaast zich over het magistrale Mortier-orgel en doet een 
dansje op de klanken van een mechanisch robot-orkest. Na 
de lunch bezoekt u in hetzelfde gebouw een nostalgische 
kermis anno 1950. Op net zo’n humoristische wijze als boven, 
gaat u terug in de tijd maar nu naar de tijd toen de kermis nog 
3 dagen het feest van het jaar was met o.a. het rad van fortuin, 
cinemascoop, vlooientheater etc. Een Brusselse wafel uit de 
salon van Victor Consael, suikerspinnen en andere attracties 
geven u weer dat spannende gevoel dat u in uw jeugd had, 
wanneer de kermis in aantocht was. 

Prijs € 39,50
Verzorgd met broodje kroket, belegde broodjes, krentenbol, 
onbeperkt koffie/thee/water/jus d’orange, korte presentatie 
draaiorgels, bezoek indoor kermis, consumptie, poffertjes, 
suikerspin, popcorn en loterij.
Vertrek 10.00 uur
Thuiskomst 17.30 uur
Mogelijk in augustus, september, oktober en november 
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ONZE OUWE SINT JAN EN EEN 
BOSSCHE BOL
Dat gaat naar Den Bosch toe... De historie van deze gezel-
lige historische stad gaat terug tot aan de Middeleeuwen. 
De beroemdste zoon van de stad was Jheronimus Bosch, 
de schilder die behoort tot de grote meesters van ons land. 
Trekpleister van de stad is de beroemde St. Jan. Deze goti-
sche, kathedrale basiliek zal zeker indruk op u maken. Op de 
gezellige Parade hebben we bij een gezellig restaurant voor 
u de specialiteit van de stad besteld: koffie met een echte 
Bossche Bol van Jan de Groot, want anders is een bezoek 
niet compleet. Het is toch al een dagje voor liefhebbers van 
lekker eten, want tussen de middag dineren we bij het popu-
laire Maxend in Nistelrode met echt ouderwets draadjesvlees 
volgens grootmoeders recept. 

Prijs € 38,50
Verzorgd met 3-gangen lunch met draadjesvlees, pauze in 
Den Bosch met koffie en Bossche Bol
Vertrek 10.00 uur
Thuiskomst 17.30 uur
Mogelijk in augustus, september, oktober en november

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

STAMPPOT STUNTREIS

Ga gezellig mee met dit aantrekkelijk geprijsd uitje! Al voor 
€ 27,50 pp kunt u met ons op stap naar keuze naar bijvoor-

beeld de Utrechtse Heuvelrug, de Kop van Noord-Holland of 
de Veluwe. Lekker warm gezeten in de touringcar maakt u een 
mooi toertje langs prachtig natuurschoon en interessante be-
zienswaardigheden. Als lunch heeft u de keuze uit snert met 
uitgebreid garnituur of twee soorten stamppot. Tegen een 
kleine meerprijs is uitbreiding met bijvoorbeeld extra soorten 
stamppot, een bingo of rondrit met gids mogelijk. Dat wordt 
smullen geblazen en is een heerlijke onderbreking voor uw 
mensen in de donkere maanden.

Prijs € 27,50 
Verzorgd met 2 soorten stamppot met garnituur en najaars-
toertje
Vertrek 10.00 uur
Thuiskomst 16.00 uur
Mogelijk vanaf half oktober 

Belangrijk om te weten:

Het vervoer wordt verzorgd conform het advies van het RIVM. 
Op dit moment, bij het samenstellen van de tochtjes, betekent 
dit:
•  De touringcar is voor aanvang van de rit volledig gereinigd, 

harde oppervlakken zijn gedesinfecteerd en er is goed geven-
tileerd.

•  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).

•   De voorste bank en de reisleidersstoel mag niet worden 
gebruikt zodat de chauffeur 1,5 meter afstand kan houden tot 
de passagiers.

•   Het toilet in de touringcar wordt enkel geopend voor nood-
gevallen.

•   Wanneer u een reservering maakt, gaat u automatisch ak-
koord met het dragen van een mondkapje en akkoord dat u 

niet zult deelnemen aan de reis indien u of iemand van uw 
gezelschap last heeft van verkoudheidsklachten, lichte koorts 
en benauwdheid. Indien u, of iemand van uw gezelschap, 
binnen 14 dagen na de rit Covid-19 verschijnselen heeft, dan 
stelt u Eemland Reizen hier direct van op de hoogte.

•   Op de te bezoeken locaties heeft u minimaal 1,5 meter af-
stand.

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

•   Laats svp geen afval achter en vooral geen gebruikte mond-
kapjes. 

•    Tot een week voor vertrek kunt u de reis kosteloos annule-
ren. Bij een annulering ontvangt u gewoon uw geld terug, wij 
werken niet met vouchers.

•   U dient altijd de instructies van de chauffeur op te volgen. 
•    Alle voorwaarden worden aangepast aan de op dat moment 

geldende adviezen van het RIVM.

Op onze dienstverlening zijn de Algemene Vervoer- en Reis-
voorwaarden 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.
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