
1

KERSTDAGTOCHTEN

EN MINI-TRIPS VOORJAAR 2019

2018
2019



2

AGENDA

Thuiskomst tussen 20.00 
en 21.00 uur € 26,50 p.p.

Thuiskomst tussen 20.00 
en 21.00 uur € 26,50 p.p.

KERSTSHOPPEN CENTRO 
OBERHAUSEN
zaterdag 1 december en vrijdag 7 december

Elk jaar is de Kersttijd in Centro Oberhausen weer een unieke 
belevenis. Net over de grens is dit een walhalla voor shoppers. 
Het overdekte shoppingcenter is uitgebreid en telt maar liefst 
220 winkels met de nieuwste merken. Buiten staat een ge-
weldige Kerstmarkt opgesteld met 150 nieuwe blokhutten met 
klassieke sierwerken en lekkere delicatessen. U wordt uitge-
nodigd om te kijken, te bewonderen, te ruiken en te proeven. 
Tevens is er een Oostenrijks Almhüttendorf, aangeboden door 
het Salzburgerland, met muziek en culinaire specialiteiten uit 
het Alpenland. Flachauer Spezialgröstl of Salzburger Brettl-
jause, het is er allemaal! We vertrekken dit jaar ’s morgens iets 
later. Het voordeel is dat we dan ’s avonds nog wat langer 
kunnen blijven op de Kerstmarkt. Juist aan het einde van de 
middag is het zo gezellig wanneer de lichtjes aan gaan. Kerst-
mis in Centro is een fantastische en unieke belevenis.

Verzorgd met vervoer per luxe touringcar inclusief koffie met 
iets lekkers aan boord en plattegrond. 
Plaatsen en tijden van vertrek zie schema C

KERSTSHOPPEN ESSEN
zaterdag 1 december

1001 ideeën voor cadeautjes zijn er te vinden op de Kerst-
markt tussen de Willy Brandt Platz en de Limbecker Platz. 
Zo’n 250 kraampjes hebben een uitgebreid assortiment aan 
presentjes, handwerk en smakelijke lekkernijen. Extra sfeervol 
wordt het door de verlichting van de Essener Lichtwochen. 
Vergeet u ook niet het nieuwe overdekte Limbecker shop-
ping centrum te bezoeken, met meer dan 200 winkels. Een 
bezoek aan Essen is nu nog veel leuker geworden, omdat de 
enorm populaire winkelketen van Primark een van de grootste 
fililalen op het Europese vaste land heeft geopend. Op meer 
dan 6 verdiepingen en een totaal oppervlak van bijna 15.000 
vierkante meter, vindt u supervoordelig de meest trendy 
kleding van dit moment. Een groot pluspunt van Essen is ook 
dat we altijd dichtbij het centrum kunnen parkeren. Vanwege 
het feit dat we ’s morgens iets later vertrekken zijn, kunt u ’s 
avonds nog een glaasje glühwein drinken wanneer ’s avonds 
de kerstlichtjes aan gaan.

Verzorgd met vervoer per luxe touringcar inclusief koffie met 
iets lekkers aan boord en plattegrond. 
Plaatsen en tijden van vertrek zie schema C

Vrijdag 30 november  -   Minitrip 3 dagen Luxemburg, 

Trier en Maastricht

Zaterdag 1 december  -  Kerstshoppen Centro Ober-

hausen

 - Kerstshoppen Essen

Vrijdag 7 december  -  Kerstshoppen Centro Ober-

hausen

 -  Kerstshoppen Münster

Zaterdag 8 december  -  Winterfair Dickensstijl en 

Kaarsjesavond Orchideeën-

hoeve

Zondag 16 december  -  Kerstsfeer in Maastricht

 -  Varend naar de Kerstmarkt 

Dordrecht

Vrijdag 21 december  -  Amsterdam Light Festival

Woensdag 26 december  - Kerstverrassingstocht

Zaterdag 5 januari 2019  -  Nieuwjaarsconcert André Rieu

Zondag 10 februari 2019  - Musical The Lion King

Dinsdag 19 februari 2019  -  Gezellige winterbreak in Bra-

bant

Dinsdag 19 maart 2019  -  Delfts Blauw en lunchen in 

Scheveningen

Maandag 25 maart 2019  -  Minitrip 3 dagen Texel 

 Voorjaar op de Wadden

Woensdag 27 maart 2010 -  Minitrip 3 dagen Texel 

Voorjaar op de Wadden
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Thuiskomst tussen 20.00 
en 21.00 uur € 26,50 p.p.

Thuiskomst tussen 21.15 
en 22.15 uur € 69,50 p.p.

Thuiskomst tussen 20.00 
en 21.00 uur € 47,50 p.p.

KERSTSHOPPEN MÜNSTER
vrijdag 7 december

Wanneer de Prinzipalmarkt stralend verlicht is, de arcaden 
met adventskransen versierd zijn, de geur van Glühwein en 
dennengroen zich door de straten verspreid en de winkels er 
feestelijk uitzien, begint in Münster de mooiste tijd van het 
jaar.  Het historische oude centrum van Münster baadt in een 
zee van licht. De Prinzipalmarkt, de “Gute Stuben” van de stad 
straalt in een gouden glans, evenals de koopmanshuizen en 
de kerken. Het eerbiedwaardige verleden van deze stad zorgt 
voor een sfeer in optima forma.  Als het om Kerstmarkten 
organiseren gaat, weet men in de Bisschopsstad Münster van 
wanten. Liefst vijf markten in de historische ambiance van de 
“Altstadt” met in totaal 300 kraampjes wachten op uw komst. 
Elke markt heeft weer iets bijzonders zoals een 20 meter 
hoge kerstboom, of een kribbe en een 6 meter hoge houten 
piramide De grootste kerstmarkt bevindt zich rondom het 
stadhuis. Daarnaast heeft Münster natuurlijk een voortreffelijk 
winkelaanbod. U zult in Münster genieten van betoverende 
en sfeervolle uren.

Verzorgd met vervoer per luxe touringcar inclusief koffie met 
iets lekkers aan boord en plattegrond. 
Plaatsen en tijden van vertrek zie schema C

WINTERFAIR DICKENSSTIJL 
EN KAARSJESAVOND 
ORCHIDEEËNHOEVE
zaterdag 8 december

U gaat terug naar het Engeland van 1850. In de Beeldentuin 
van Garderen vindt namelijk een gezellige winterfair plaats 
in Dickensstijl. U komt personages tegen uit de boeken van 
Dickens en er zijn  optredens van verschillende koren. U ziet 
oude ambachten en de sfeer wordt verhoogd met vuurkorven 
en de geur van gepofte kastanjes. Er zijn meer dan 70 verlich-

te tenten, kraampjes en stands met inspirerende producten.
Wie in december op zoek is naar de echte magische, gezellige 
en warme Kerstsfeer, kan zijn hart ophalen in de Orchidee-
enhoeve. De overdekte tuinen baden in het licht van hon-
derden kaarsen en lampionnen. Door het kaarslicht wordt dit 
tropische gebeuren ook nog eens met een romantisch tintje 
overgoten. Winterdromen komen tot leven. Natuurlijk is er 
ook een gezellige overdekte  Kerstmarkt waar u kunt zien hoe 
ambachtslieden hun creaties vervaardigen en er is ook ander 
entertainment zoals sfeervolle muziekoptredens. Aan het ein-
de van de middag wordt in de Orchideeënhoeve een feeste-
lijk diner geserveerd met varkenshaas. Geniet ervan!

Verzorgd met entree winterfair, entree Orchideeënhoeve, 
3-gangen Kerstdiner, presentje en vervoer per luxe touringcar
Plaatsen en tijden van vertrek zie schema H

KERSTSFEER IN MAASTRICHT
zondag 16 december

Het oude centrum van het historische Maastricht ademt de 
sfeer van het naderende Kerstfeest. Adembenemend verlichte 
straten in de gezellige oude binnenstad verbinden de Maas-
trichtse pleinen. Kerstsfeer en winterpret is er op het klop-
pend hart van de stad, het Vrijthof met o.a. een kerstmarkt, 
schaatsbaan, een idyllische Almenhütte en een reuzenrad. 
De straten en hofjes staan bol van winterse activiteiten en 
decoratieve etalages nodigen uit tot winkelen. Restaurants en 
café’s laten de gastronomische sterren smaakvol stralen. Niet 
voor niets is Maastricht verkozen tot beste “Kerstwinkelstad” 
van Nederland. Magisch Maastricht, dat is hartverwarmend 
genieten op alle fronten! 

Verzorgd met koffie en gebak, 3-gangen diner en vervoer per 
luxe touringcar.
Plaatsen en tijden van vertrek zie schema B



4

VAREND NAAR DE KERSTMARKT 
DORDRECHT
zondag 16 december

Afwisseling troef deze dag! Per luxe salonboot van Rederij Zil-
vermeeuw gaat u naar de Kerstmarkt in Dordrecht, de grootste 
Kerstmarkt van Nederland! Om 10.45 uur scheept u in in Drim-
melen voor een mooie boottocht van 2 uur via de Biesbosch 
naar Dordrecht. Terwijl u onderweg geniet van koffie met 
Apfelstrudel en een mooi uitzicht op de Biesbosch, koerst 
u rustig aan op Dordrecht. Van 13.00 uur tot 16.15 uur kunt u 
rondkijken op de grootste Kerstmarkt van ons land. In de his-
torische binnenstad staan ca. 200 sfeervolle kerstkraampjes 
opgesteld op de Groenmarkt, Grotekerksbuurt, rondom de 
Grote Kerk en op de Voorstraat. Rond de Grote Kerk, die ook 
te bezichtigen is, presenteren ambachtslieden oude ambach-
ten en ambachtelijk gemaakte producten. In de wintertuin bij 
de kerk zijn kerstbomen te koop en er is een levende kerststal 
te bewonderen.

Wanneer u terugkomt aan boord ontvangt u eerst een glaasje 
Glühwein, waarna de kok u uitnodigt voor een smakelijk 
koud- en warm buffet. Bij thuiskomst kunt u terugkijken op 
een heerlijke dag uit!

Verzorgd met koffie en Apfelstrudel, boottocht door de 
Biesbosch naar Dordrecht vv, pauze Kerstmarkt Dordrecht, 
koud- en warm buffet op de terugvaart en vervoer per luxe 
touringcar.
Plaatsen en tijden van vertrek zie schema B

AMSTERDAM LIGHT FESTIVAL
vrijdag 21 december 

Veel van onze klanten komen zelf niet meer zo snel in 
Amsterdam. De drukte in het verkeer en dure parkeerplaat-
sen schrikken mensen vaak af. Een goede mogelijkheid om 
Amsterdam te bekijken is met ons in de touringcar. We maken 
een mooie stadstoer langs alle bezienswaardigheden. In 
december is Amsterdam op z’n mooist. Uitbundige feestver-
lichting en Kerstetalages houden de aandacht van de bezoe-

kers gevangen wanneer we door de P.C. Hooftstraat rijden. 
We nemen ook een kijkje in de nieuwe wijken zoals het Java 
eiland en IJburg. U maakt ook een zeer spectaculaire rond-
vaart door de grachten waarbij u kunt genieten van  meer dan 
40 kunstwerken en installaties van nationale en internationale 
kunstenaars die de binnenstad van Amsterdam verlichten. Dit 
is echt bijzonder en mag u zeker niet missen!

Verzorgd met 3-gangen diner, stadstoer Amsterdam, rond-
vaart grachten en vervoer per luxe touringcar.
Plaatsen en tijden van vertrek zie schema L

KERSTVERRASSINGSTOCHT
2e Kerstdag, woensdag 26 december

De verrassingstocht op Tweede Kerstdag is niet meer weg te 
denken uit ons programma en kan elk jaar opnieuw rekenen 
op een brede belangstelling. Dat is ook niet zo verwonderlijk, 
want zo’n uitstapje waarvan u de bestemming niet weet is al-
tijd weer spannend. De chauffeur/reisleider verrast u met een 
aantrekkelijke winterse route, die onderbroken wordt voor de 
kerstkoffietafel en een leuke stop onderweg.  Aan het eind van 
de dag, dat kunnen we wel verklappen, wacht u in ieder geval 
een uitgebreid kerstdiner dat klinkt als een klok. Heerlijk toch 
om met Kerstmis zo’n avontuurlijk uitje te hebben?

Verzorgd met koffietafel, verrassingen, 5-gangen Kerstdiner en 
vervoer per luxe touringcar. 
Plaatsen en tijden van vertrek zie schema J

Het menu bestaat uit:

Gerookte Hollandse kip-fruit cocktail
*

Romige bospaddenstoelen crème soep
*

varkenshaas medaillons met champignonroomsaus
kalkoenfilet met een romige pepersaus

uitgebreid garnituur
*

Grand dessert met bruine chocolade mousse, cheesecake 
met cranberry’s saus, vanille ijs en slagroom 

Thuiskomst tussen 20.00 
en 21.00 uur € 69,50 p.p.

Thuiskomst tussen 21.00 
en 21.45 uur € 59,50 p.p.

Thuiskomst tussen 21.00 
en 21.45 uur € 76,50 p.p.
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NIEUWJAARSCONCERT ANDRE RIEU
zaterdag 5 januari 2019

Over André Rieu hoeven we u niets meer te vertellen. Wereld-
beroemd en wat een artiest! De koning van de wals  is terug in 
Amsterdam, ditmaal met een spetterend nieuwjaarsconcert. 
Het begint al een beetje een traditie te worden. Geniet van 
een unieke optreden van André Rieu, het Johann Strauss or-
kest, koor en alle internationale solisten. Feest mee en geniet 
van de meeslepende walsen, klassieke muziek, operette en 
musical... een avond om nooit te vergeten. We hebben voor 
u prachtige plaatsen 1e rang, dus mooier kunt u niet zitten. 
André Rieu: “Na een jaar over de hele wereld te hebben 
getourd is het altijd fijn om het nieuwe jaar weer dicht bij huis 
te starten. Onze vrienden, familie en veel van onze geweldige 
fans zijn dan altijd aanwezig. Ik kijk er erg naar uit!” 

Verzorgd met entree 1e rang vervoer per luxe touringcar
Plaatsen en tijden van vertrek zie schema O
Thuiskomst tussen 23.30 en 00.30 uur.
Wees er snel bij, want vorig jaar waren de kaarten in een 
recordtijd uitverkocht!

MUSICAL THE LION KING
zondag 10 februari  2019

Gaat u met ons mee naar de koning van de musicals: The 
Lion King? Bereidt u zich dan voor op een theaterspektakel 
dat al uw verwachtingen zal overtreffen. The Lion King vertelt 
een onbeschrijflijk mooi verhaal over hoop, avontuur, moed 
en liefde. Over het pad naar volwassenheid tegen de ach-
tergrond van het kloppende hart van Afrika. Hoe de kleine 
leeuwenwelp Simba uitgroeit tot een machtige koning. Deze 
theatersensatie is een artistiek feest voor uw zintuigen. Met 
verbluffend mooie decors, prachtige kostuums en meesle-
pende muziek van Elton John en Tim Rice. The Lion King trok 
wereldwijd al meer dan 80 miljoen bezoekers en is nu te zien 
in het imposante Circustheater in Scheveningen. Natuurlijk is 
er ook nog even gelegenheid om de benen even te strekken 
en een frisse neus te halen op de Boulevard. Wij hebben de 
kaarten in ieder geval tot 31 december in optie, dus wanneer u 
zich vóór die datum opgeeft kunt u zeker mee. Daarna zijn de 
kaarten op aanvraag en op basis van beschikbaarheid.

Verzorgd met entree 1e rang The Lion King, pauze Schevenin-
gen, 3-gangen diner en vervoer per luxe touringcar.
Plaatsen en tijden van vertrek zie schema M

GEZELLIGE WINTERBREAK IN 
BRABANT
dinsdag 19 februari 2019

Even een lekker dagje er tussen uit in de donkere maanden? 
Ga dan gezellig mee! Wist u dat de bekendste bakker van 
Nederland ook een gastvrije bakker is? ’s Morgens brengen we 
een bezoekje aan de winkel van Robèrt van Beckhoven. Hij is 
het goedlachse jurylid van het TV programma Heel Holland 
Bakt. Desembrood, slagroomgebakjes, hazelnootbonbons: 
alle zoete kunstwerkjes zijn verkrijgbaar. Via een 45 meter lan-
ge glazen gang krijgt u een kijkje in de bakkerij. Als we geluk 
hebben, is Robèrt zelf ook aanwezig en wie weet ontrafelt u 
wel een van zijn keukengeheimen…..

’s Middags reizen we naar het plaatsje Zeeland in Brabant. 
Aangepast aan de tijd van het jaar bestaat de lunch uit snert 
met roggebrood en spek. Daarna is er gezellig optreden van de 
Dutch Show Company. Zij nemen u mee terug naar de tijd van 

Thuiskomst tussen 23.30 
en 00.30 uur € 119,50 p.p.

Thuiskomst tussen 19.30 
en 20.30 uur € 119,50 p.p.
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vroeger toen geluk nog heel gewoon was. Leuke liedjes uit Ja 
Zuster Nee Zuster, Swiebertje tot aan de Jantjes komen voor-
bij, afgewisseld met leuke anekdotes. Voordat u weer huis-
waarts gaat krijgt u nog een kopje koffie of thee met 2 belegde 
broodjes en een kroket, dus u komt deze dag niets te kort!

Verzorgd met:
- koffie met gebak van Robèrt van Beckhoven
- bezoek winkel van Robèrt in Oisterwijk
- onbeperkt snert met roggebrood en spek
- optreden Dutch Show Company
- koffie met 2 belegde broodjes en kroket
- wintertoertje Brabant

Plaatsen en tijden van vertrek zie schema B

DELFTS BLAUW EN LUNCHEN IN 
SCHEVENINGEN
dinsdag 19 maart 2019

Als het een beetje meezit, gaat u vandaag misschien al genie-
ten van het eerste voorjaarszonnetje. In een sfeervol restau-
rant aan de Boulevard van Scheveningen met uitzicht op zee, 
geniet u van een heerlijke lunch. Natuurlijk heeft u nog gele-
genheid om een frisse neus te halen en die lekkere zeelucht 
op te snuiven na het lange binnen zitten van de wintermaan-
den. Maar u gaat deze dag nog meer beleven. In de ochtend-
uren rijden we per touringcars langs de bezienswaardigheden 
van de residentie Den Haag zoals het Vredespaleis, het Bin-
nenhof en Paleis Noordeinde. ’s Middags wordt u ook nog wat 
wijzer. Bij Delft denkt u automatisch aan Delfts Blauw. Rond 
1700 waren er in de omgeving van Delft meer dan 33 bakke-
rijen waar het beroemde Delfts Blauw werd geproduceerd. 
Elke producent had zijn eigen merkteken.  De makers waren 
geïnspireerd door het prachtige Chinese porselein uit de Ming 

dynastie wat door de VOC naar Nederland werd vervoerd. 
Beroemd zijn vooral de tegels, apothekersflessen, sierborden, 
vazen en serviesgoed. Royal Delft (voorheen De Porceleyne 
Fles) is de laatste overgebleven aardewerkfabriek uit de 17e 
eeuw. Hier wordt het wereldberoemde Delfts Blauw nog vol-
ledig met de hand beschilderd volgens eeuwenoude tradities. 
U ontdekt de complete geschiedenis en het productieproces 
van het Delfts aardewerk. Ervaar de schilders’ passie, bewon-
der het Delfts Blauw museum en wandel door de fabriek waar 
ambachtslieden nog volop aan het produceren zijn.

Verzorgd met:
- koffie met gebak
- toertje door Den Haag
- koffietafel met kroket in Scheveningen
- pauze op de boulevard
- excursie Royal Delft
- 3-gangen diner

Plaatsen en tijden van vertrek zie schema B

3 DAGEN LUXEMBURG, TRIER EN 
MAASTRICHT 
vrijdag 30 november t/m zondag 2 december 2018

Houdt u van afwisseling? Wilt u eens iets anders? Vindt u 
één dagje naar de Kerstmarkt altijd te snel voorbij gaan? Dan 
is dit zeker iets voor u! Tijdens dit tripje ontdekt u Luxem-
burg stad, Trier en Maastricht.  Op de eerste dag brengen we 
een bezoek aan Luxemburg Stad in het Groot Hertogdom. 
Het Winterlight Festival hult het historische centrum van de 
stad in een feestelijke stemming. Leuk is dat u op de Kerst-
markt ook kraampjes ziet met echte Luxemburgse en Franse 
specialiteiten. Daarnaast wordt de gezelligheid vergroot met 
o.a. een reuzenrad en een circus. De tweede dag gaan wij 
naar de oudste stad van Duitsland, Trier. Hier kunt u een van 
de mooiste Kerstmarkten van Duitsland bezoeken. Tegen de 

Thuiskomst tussen 20.00 
en 21.00 uur € 39,50 p.p.

Thuiskomst tussen 20.00 
en 21.00 uur € 75,- p.p.
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Thuiskomst tussen 20.00 
en 21.00 uur € 235,- p.p.

imposante achtergrond van de Dom en de Porta Nigra zijn 
er op de Middeleeuwse Hauptmarkt talloze kraampjes. U 
bevindt zich aan de Moezel, zodat u wordt begroet door de 
enige echte Glühwein Koningin van Duitsland. Op de laatste 
dag brengen we een bezoek aan Maastricht. Hier heeft u de 
gelegenheid de kerstmarkt op het Vrijthof te bezoeken of nog 

even te winkelen. U logeert in Hotel Koch-Schilt in Irrel op de 
grens van Luxemburg en Duitsland. Dit gezellige traditierijke 
familiehotel beschikt over comfortabele kamers, alle ingericht 
met douche, toilet, telefoon en televisie. Er is een lift. Het 
hotel staat bekend om zijn voortreffelijke keuken. 
Twijfel niet en ga gezellig mee!

Verzorgd met:
- koffie met gebak op de heenreis
-  2 overnachtingen op basis van halfpension in een 2-per-

soonskamer
- bezoek Kerstmarkt Luxemburg, Trier en Maastricht
- 3-gangen afscheidsdiner op de terugreis

Toeslag 1-persoonskamer € 25,- pp

Plaatsen zoals schema B, tijden worden nader bepaald af-
hankelijk van de aanmeldingen.

VOORJAAR OP DE WADDEN - 
3 DAGEN TEXEL
maandag 25 maart t/m woensdag 27 maart 2019
en woensdag 27 maart t/m vrijdag 29 maart 2019

Al jaren is Texel een van onze populairste dagtochtbestem-
mingen. Bij aanvang van de terugreis krijgen we bijna altijd te 
horen: “wat jammer dat we nu al naar huis gaan, ik had hier 
nog vééél langer willen blijven!” Voor al die mensen hebben 
we nu een leuk voorstel. Een 3-daagse mini-trip naar Texel!  
Heerlijk kunt u nu in alle rust genieten van dit prachtige ei-
land. Op de eerste dag maakt u met een plaatselijke bewoner 
een rondrit op het eiland, zodat u gelijk al helemaal wegwijs 
bent. De touringcar blijft gedurende de hele reis bij u en 
brengt u naar alle bezienswaardigheden zoals het Juttersmu-
seum met spannende verhalen en bijzondere verrassingen, 
zeehonden kijken in Ecomare of een boottochtje maken 
vanuit Oudeschild op de Waddenzee. Maar u kunt natuurlijk 
ook op eigen houtje het eiland ontdekken en een fiets huren 
voor een mooie tocht of een fijne strandwandeling maken. 
Wat u ook doet, u zult versteld staan van de rust, de ruimte en 
de overweldigende natuur. Het gezang van de terugkerende 
trekvogels en het nieuw leven van de dartelende lammetjes 
zullen u dat heerlijke voorjaarsgevoel geven. Twijfel niet en ga 
mee met deze heerlijke reis.

U verblijft in het sfeervolle Hotel De Pelikaan in de Koog. Het 
hotel is gelegen aan de rand van een prachtig dennenbos in 
het Nationaal Park Duinen. U kunt hier genieten van alles wat 
Texel zo’n fijn vakantie-eiland maakt. De fraaie kamers zijn 
voorzien van alle comfort zoals toilet, tv en een inloop douche. 
De kamers zijn bereikbaar per lift. De keuken geniet een 
wijdverbreide reputatie.

Toeslag 1-persoonskamer € 40,- pp.
Inclusief:
-  verblijf op basis van half-pension met ’s morgens ontbijt-

buffet en ’s avonds 3-gangen diner
- op de heenreis koffie met gebak
- overtocht Den Helder – Texel v.v.
- rondrit met gids op het eiland
- vervoer naar de verschillende bezienswaardigheden
- op de terugreis een 3-gangen afscheidsdiner

Plaatsen zoals schema B, tijden worden nader bepaald af-
hankelijk van de aanmeldingen.

Thuiskomst tussen 20.00 
en 21.00 uur € 259,50 p.p.



Instapschema B C H J L O M

AMERSFOORT Station NS 
halte vakantiebussen

08.45 09.00 11.00 10.15 13.00 17.00 09.30

BAARN Station NS 08.25 08.40 11.20 09.55 13.25 17.20 09.15

BUSSUM Station Naarden/Bussum 08.00 07.55 12.00 09.00 14.15 18.00 08.55

BUSSUM Brinklaan (Essostation) 08.05 08.00 11.55 09.05 14.10 17.55 09.00

HILVERSUM Station NS voorzijde, busstation 08.10 08.25 11.40 09.40 13.45 17.35 09.25

HILVERSUM Riebeeckweg 
thv bushalte Gooierserf

08.15 08.30 11.30 09.45 13.40 17.30 09.30

HILVERSUM Flat Kerkelanden 08.25 08.15 11.45 09.20 13.55 17.40 09.15

HUIZEN Busstation t.o. Gemeentehuis 07.50 07.55 11.15 09.20 13.40 17.50 08.55

SOEST Halte Station NS Soestdijk 08.30 08.45 11.10 10.00 13.15 17.10 09.20

UTRECHT Overvecht parkeerplaats C&A 08.45 nvt 10.25 10.15 12.25 16.30 10.00

WEESP Stationsplein 07.45 07.30 12.10 08.45 14.30 18.15 08.40

ZEIST Busstation Slotlaan 09.00 nvt 10.45 10.30 12.40 16.45 09.45

Belangrijk om te weten:
-  Na uw reservering ontvangt u van ons een bevestiging. Voor uw veiligheid en de veiligheid van onze werknemers 

verzoeken wij u de reissom per bank aan ons over te maken onder vermelding van uw reserveringsnummer. Het is tijdelijk 
nog mogelijk om contant aan de chauffeur te betalen. U dient dan het geld gepast in een envelop te doen met daarop 
vermeld uw naam en uw reserveringsnummer. Een bankoverschrijving geniet echter onze voorkeur.

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

- Bij wegblijven op de reisdag wordt de volledige reissom in rekening gebracht. 

- Wij houden ons het recht voor de dagtocht te annuleren tot 5 dagen voor vertrek indien er onvoldoende deelnemers zijn. 

-  U dient 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.

EEMLAND REIZEN

Nieuwe Havenweg 73  |  1216 BN  HILVERSUM

Tel: (035) 623 42 47  |  e-mail: info@eemlandreizen.nl 

www.eemlandreizen.nl

Ons kantoor is geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur

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.

Zet- en drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Bij Eemland Reizen betaalt u geen reserveringskosten!


