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WINTERSE
VERRASSINGSTOCHT

KERSTWINKELDAGTOCHTEN
AKEN
Vertrekdata: 24, 30 november,
6, 12 december

Münster

€ 22,50

Düsseldorf
Vertrekdata: 27 november,
1, 7, 13, 15 december

€ 22,50

€ 22,50

Leuven
Vertrekdata: 14, 18 december

€ 22,50

Haarlem

NIEUW

Vertrekdata: 8 december
NIEUW

Keulen

Leiden

Vertrekdata: 29 november,
8, 11, 14 december

Vertrekdata: 15, 20 december

€ 22,50

€ 30,00
€ 22,50

NIEUW
Brugge 		

Vertrekdata: 29 november,
8 december

Essen
Vertrekdata: 28 november,
8, 13 ,18 december

Antwerpen
Vertrekdata: 12, 15 december

CentrO Oberhausen
Vertrekdata: 24, 28 november,
7, 11, 15, 19 december

Vertrekdata: 1, 13 december

In de ochtend staat er een leuk bezoek gepland met
ontvangst met koffie en gebak. Na dit bezoek gaat
de reis verder naar het volgende adres waar we de
koffietafel gebruiken. ’s Middags maken we in een
verwarmd schip een rondvaart door een prachtig
stukje Nederland, met een beetje geluk kunt u genieten van een idyllisch winters landschap. Deze mooie
dag sluiten we af met een heerlijke winterse maaltijd.

€ 30,00
Vertrekdata: 8 november, 12 december,
17 januari, 12 februari
Prijs inclusief: koffie met gebak, bezoek,
koffietafel, rondvaart, diner

€ 22,50

€ 65 ,-

€ 30,00
€ 30,00

VERNIEUWD
OPSTAPSCHEMA:
Nu voor álle dagtochten
opstapplaatsen in de regio’s:
Venray/Horst – Venlo – Peel&Maas –
Leudal – Roermond – Urmond/Sittard

Van zaterdag 16 t/m zondag 24 februari kunt u weer genieten
van het gezelligste dagje uit voor jou en je vriendin.
RAI Amsterdam
Vertrekdata: 16 t/m 24 februari
Prijs inclusief: entreeticket		

€ 35,-
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SPECIALE 2e
KERSTDAGTOCHT
EIFEL

SPECIALE 2e KERSTDAGTOCHT
MILLINGEN
We beginnen deze gezellige dag met een
uitgebreide kerstbrunch.

De dagtocht naar de Eifel begint bij restaurant
De Wilhelminatoren in Vaals waar we omstreeks
11.30 uur worden verwelkomt met een heerlijk
drankje.
Daarna wordt er een feestelijke kerstkoffietafel geserveerd. Na de koffietafel vertrekken we met de bus voor
een fantastische rondrit door de Eifel en het Roergebergte. Een ervaren gids zal de rondrit begeleiden.
Over de “Himmelsleiter” rijden we richting Imgenbroich door plaatsen als Hammer en Dedenborn naar
Einruhr. Langs Duitslands grootste stuwmeren complex wat een fascinerend gezicht is, gaat de reis naar
Simmerath. Door Kornelimünster terug langs de oude
Keizerstad Aken richting Vaals. Onderweg zal er een
langere stop worden gemaakt, zodat u even de benen
kunt strekken en een kopje koffie kunt nuttigen. Deze
tocht is een absolute aanrader, die u door prachtige
bergen en dalen brengt met schitterende vergezichten en geweldig natuurschoon. De imponerende
stuwdammen en al de daarbij behorende verhalen van
de gids zullen er voor zorgen dat deze tocht tot een
verzekerd succes is. Het zal ongeveer 17.15 uur zijn als
we terugkeren bij restaurant De Wilhelminatoren. Hier
zullen we deze onvergetelijke tocht afsluiten met een
heerlijk viergangen Kerstdiner!

Vertrekdatum: 26 december (2e Kerstdag)
Prijs inclusief: welkomstdrankje, kerstkoffietafel,
rondrit Eifel o.l.v. gids, 4-gangen kerstdiner

€ 79,-

Na de brunch halen we de gids op en maken
we een prachtige rondrit. Aan het einde van
de middag komen we aan bij Hotel-Restaurant
Millings Centrum waar u wordt ontvangen door
de kerstman, met gezellige muziek, warme chocomelk en glühwein. Daarna is het tijd om aan
tafel te gaan voor een heerlijk 4-gangen kerstdiner. Tijdens het diner geniet u van live-muziek
en wie weet heeft u zin in een dansje…

MARGRIET
WINTERFAIR
Van vrijdag 23 t/m donderdag 29 november
kunt u weer genieten van het grootste overdekte winterfeest van Nederland!

Brabanthallen, ‘s-Hertogenbosch
Vertrekdata: 23 t/m 29 november
Prijs inclusief: entreeticket		

€ 36,-

KREADOE
KreaDoe is hét event voor iedereen die houdt
van handgemaakt en DIY.

Jaarbeurs, Utrecht
Vertrekdata: 31 okt, 1 en 2 november
Prijs inclusief: entreeticket, koffie met zoetigheid en KreaDoe-shopper
Bij deze dagtocht ook een opstapplaats in
Urmond

€ 39,-

4

Vertrekdatum: 26 december (2e Kerstdag)
Prijs inclusief: kerstbrunch, rondrit o.l.v. gids,
drankje, 4-gangen kerstdiner, live-muziek

€ 89,-
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DICKENS FESTIJN
DEVENTER

Fotografie: Louis Fraanje

SPECIALE 2e KERSTDAG VELUWE

De 19e eeuwse Engelse stad van Charles Dickens herleeft in volle glorie in het historische Bergkwartier van
Deventer. Op zaterdag 15 en zondag 16 december komen ruim 950 personages uit de beroemde boeken van
deze Engelse schrijver tot leven: van Scrooge tot Oliver
Twist, van Mr. Pickwick tot Christmas Carol Singers, van
weeskinderen tot kantoorklerken en deftige lieden.
Het Dickens Festijn wordt jaarlijks bezocht door ruim
150.000 bezoekers. Aankomst Deventer omstreeks
10.00 uur. Aanvang terugreis 17.30 uur.

We rijden naar Harskamp op de Veluwe, waar we omstreeks 10.30 uur bij Partycentrum De
Molen worden ontvangen met koffie/thee en heerlijke kerststol.
Aansluitend maken we een schitterende
rondrit onder leiding van een deskundige
gids over de Veluwe. Rust, ruimte, prachtige
bossen, wildsporen, uitgestrekte heidevelden, zandverstuivingen, een herder met een
schaapskudde, bijzondere flora en fauna. Na
de rondrit keren we om 12.45 uur terug bij De
Molen waar we aan tafel gaan voor een heerlijk
5-gangen kerstdiner. Tijdens het diner kunt u
genieten van Live-entertainment met muziek,
en eventueel een dansje voor de liefhebber.

Het einde van het diner is gepland tussen 16.00
en 16.30 uur waarna we u terugbrengen naar
uw opstapplaats. Terugkomst zal omstreeks
18.00-19.30 uur zijn.

Vertrekdatum: 26 december (2e Kerstdag)
Prijs inclusief: koffie/thee met kerststol, rondrit
o.l.v. gids, kerstdiner

Vertrekdatum: 15 december
Prijs inclusief: busreis

€ 79,-

€ 30,-

MUSICALS EN CONCERTEN

NIEUW

OP=OP

CARROUSEL VOL
LEVENSLIEDJES
Corry Konings viert haar 50-jarige carrière dit jaar
onder andere bij De Kaasboerin in Postel, samen met
Albert, Kurt Crabbé, Paul Severs en Bobby Prins.

Vertrekdatum: 15 november
Prijs inclusief: 3-gangendiner, showprogramma,
avondlunch

€ 62,50

MUSIC MAGIC SHOW

HOLIDAY ON ICE

Op dinsdag 2 april bezoeken we de Music Magic
Show bij de Kaasboerin in Postel, een middagvullende
show met onder andere optredens van Vader Abraham, Danny Fabry, Luc van Meeuwen, Nikolini Magic,
Ome Tinus & Tante Door en Stardancers Showballet.
Voor ieder wat wils!

Holiday on Ice viert dit jaar haar 75 jarig jubileum! Dat
zal gevierd worden! Dus boek snel want OP=OP!

Vertrekdata: 2 april
Prijs inclusief: 3-gangendiner, showprogramma,
avondlunch

€ 65,-

Eissportzentrum Grefrath
Vertrekdata:
donderdag 29 november,
avondvoorstelling 19:00 uur
zondag 2 december,
matineevoorstelling 14:00 uur
Prijs inclusief: zitplaats 1e rang

€ 60,€ 67,-
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SOLDAAT VAN ORANJE MAMMA MIA!

DISNEY'S THE LION KING

De musical die je gezien moet hebben!
Het is de langstlopende voorstelling uit de Nederlandse theatergeschiedenis en de productie heeft
ook het laatst te verbreken theaterrecord op zijn
naam gezet, de meeste bezoekers ooit!

De wereldwijde hitmusical MAMMA MIA! is dé feelgood show van het nieuwe theaterseizoen. MAMMA
MIA! combineert ABBA’s grootste hits met een energiek en komisch liefdesverhaal over alleenstaande
moeder Donna en haar dochter Sophie.

Disney’s The Lion King is sinds oktober 2016 exclusief
te zien in het AFAS Circustheater Scheveningen. Met
successen over de hele wereld, kan ook Nederland
zich weer laten betoveren door deze alom bekroonde Koning der Musicals!

TheaterHangaar in Katwijk
Vertrekdata: 18 november, 16 december
Prijs inclusief: entreekaart 1e rang 			

Beatrixtheater Utrecht
Vertrekdata: 6 januari, 17 maart
Prijs inclusief: entreekaart 1e rang

AFAS Circustheater in Scheveningen
Vertrekdata: 27 januari, 24 maart
Prijs inclusief: entreekaart 1e rang

€ 125,-

€ 60,-
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€ 40,-

€ 95,GHIEL

€ 125,-

€ 49,-
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KERSTSHOPPEN LONDEN

KERSTSHOPPEN PARIJS

PHANTASIALAND WINTERTRAUM

Heenreis in de loop van de avond/nacht. Via de
Eurotunnel of per ferry bereiken we Groot Brittannië.
Omstreeks 10.00 uur (plaatselijke tijd) arriveren we in
Londen. U heeft de hele dag vrije tijd om uw kerstinkopen te doen en te genieten van de op en top
kerstsfeer. Uiteraard kunt u ook een wandeling maken, een museum of een van de andere bezienswaardigheden van Londen bezoeken. Omstreeks 20.00
uur beginnen we aan de terugreis. In de loop van de
vroege ochtend zijn we weer terug in Limburg.

Na de ophaalroute rijden we rechtstreeks naar Parijs
waar we omstreeks 11.00 uur zullen arriveren. Na
aankomst kunt u deelnemen aan een sfeervolle
boottocht over de Seine. (niet inbegrepen, kosten
€ 10,- p.p. ) Aansluitend heeft u de hele dag vrije tijd
in de Franse hoofdstad, die prachtig is versierd met
kerstverlichting en er zijn vele gezellige kerstmarkten. Omstreeks 21.00 uur beginnen we weer aan de
terugreis. Thuiskomst 02.00-04.00 uur.

'Het beste winter-event van Duitsland!'

Vertrekdatum: 15 december

Vertrekdatum: 8 december

Vertrekdatum: 5 januari
Prijs inclusief: entreekaart

Te midden van duizenden twinkelende lichtjes en
de mooie winterlandschappen mogen spanning
en actie natuurlijk niet ontbreken. Daarom zijn
ook in dit koude jaargetijde alle indoor en outdoor
attracties – enkele waterattracties uitgesloten – voor
u geopend.

Druk- en zetfouten voorbehouden
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