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Altijd beter uit met Ghielen!
Altijd beter uit met Ghielen!

VERRASSINGSTOCHT
In de ochtend worden we ontvangen met koffie 

en appeltaart. Daarna maken we onder leiding 

van een gids een mooie rondrit. Tussen de mid-

dag geniet u van een heerlijk winterse maaltijd! 

’s Middags zult u zich niet vervelen en wint u 

misschien een klein prijsje….? Deze gevarieer-

de dag sluiten we op de terugreis af met een 

heerlijke koffietafel. 

Vertrekdata: 13 februari, 10 maart

Prijs inclusief: koffie met appeltaart, gids voor 

rondrit, winterse maaltijd, middagvertier met o.a. 

muziek, consumptie, koffietafel met soep 

€ 72,-

?
NIEUW

NET IETS MEER DAGTOCHT

KEUKENHOF PROEF HET VOORJAAR MET GHIELEN!
‘A world of colours’ is het thema van Keukenhof in 2020, hiermee wordt de diversiteit in culturen en 
religies in de schijnwerpers gezet. Bloemen inspireren mensen. In Keukenhof verbinden de bloemen 
mensen uit de hele wereld, die samen genieten van tulpen, geuren en kleuren. 

De Keukenhof is het mooiste lentepark ter wereld!  

De 7 miljoen tulpen, narcissen en hyacinten zorgen 

voor ruim 32 hectare aan geur en kleur. In de pavil-

joens wisselen 30 bloemen- en plantenshows elkaar 

af. Ontdek de actuele trends in tuinieren en raak 

geïnspireerd door de schitterende modeltuinen.  Aan-

komst om circa 12.00 uur. Aanvang terugreis 18.00 uur. 

Vanwege de relatief warme winters van de afgelopen 

jaren, heeft de Keukenhof besloten om in 2020 een 

week eerder te sluiten. Dit om te kunnen garanderen 

dat de bloei in de laatste week van de openstelling 

net zo overvloedig is als in de andere weken!

Vertrekdata: 28 maart, 3, 8, 13 (2e Paasdag),  

16, 21, 25*, 30 april, 6 mei

Prijs inclusief: entree € 48,-
* bloemencorso
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TUINEN VAN FABIOLA EN PLANTENTUIN MEISE
’s Morgens bezoeken we de Koninklijke Serres van Laken, beter bekend als de Tuinen van Fabiola, die 
elk jaar maar enkele dagen voor het publiek geopend zijn. Deze magische locatie fascineert zowel 
diegene die houdt van de 19-eeuwse architectuur als de plantenliefhebbers. 

Onder de indrukwekkende overkappingen van glas en 

staal vindt men betoverende en zeldzame planten-

soorten. Na dit bezoek rijden we naar Meise, waar we 

de lunch gebruiken en daarna een bezoek brengen 

aan de indrukwekkende Plantentuin Meise. Deze 

unieke tuin herbergt maar liefst 18.000 verschillende 

soorten planten. In het Plantenpaleis kan men bij 

alle weersomstandigheden genieten van planten en 

bloemen uit alle hoeken van de wereld. De dagtocht 

wordt besloten met een prima diner.

Vertrekdata: 28 april, 7 mei

Prijs inclusief: koffie met vlaai, entree Tuinen van 

Fabiola, lunch, entree Plantentuin Meise en diner  

 € 82,-
NET IETS MEER DAGTOCHT



ANASTASIA
DE MUSICAL
Sinds vorig jaar kan Nederland kennis maken met 

het internationale Broadway-succes Anastasia. 

Anastasia is gebaseerd op de gelijknamige anima-

tiefilm en vertelt het legendarische verhaal van een 

Russische prinses die op zoek is naar haar werkelijke 

identiteit.

AFAS Circustheater in Scheveningen
Vertrekdata: 26 april, 14 juni

Prijs inclusief: entreekaart 1e rang 

€ 125,-

SOLDAAT VAN ORANJE
DE MUSICAL
De musical die je gezien moet hebben! 
Het is de langstlopende voorstelling uit de Neder-

landse theatergeschiedenis en de productie heeft 

ook het laatst te verbreken theaterrecord op zijn 

naam gezet, de meeste bezoekers ooit, meer dan  

3 miljoen! 

TheaterHangaar in Katwijk 
Vertrekdata: 5 april, 17 mei, 21 juni, 12 juli,  

23 augustus, 20 september

Prijs inclusief: entreekaart 1e rang   € 125,-

NIEUW

NIEUWE DATA NIEUWE DATA

VAN HEINTJE TOT HEIN 
SIMONS MIDDAGSHOW!  
Hein Simons, de Nederlandse zanger die als kindsterretje 

in de jaren zestig bekend is geworden onder de naam 

Heintje. Zijn bekendste nummer is "Mama". Ook zullen 

er andere artiesten optreden zoals Mieke - Kurt Crabbé 

- Arthuro Cardini - Luc van Meeuwen. Vertrek ’s morgens 

rond 09.30 uur. Terugkomst omstreeks 20.30 uur. 

Kaasboerin in Postel (B)
Vertrekdatum: 1 april

Prijs inclusief: 3-gangendiner,  

showprogramma, avondlunch  € 79,-

NET IETS MEER DAGTOCHT

NIEUW

BEVERWIJKSE BAZAAR 
Stap in de wereld van De Bazaar in Beverwijk en kom 

winkelen in een smeltkroes van culturen. De Bazaar in 

Beverwijk is de grootste overdekte markt van Europa! 

Vertrek 's morgens vanaf de opstapplaatsen tussen 

6.00 - 8.00 uur. Terugkomst omstreeks 20.00 - 21.00 uur.

Vertrekdata: 29 februari, 28 maart, 25 april, 23 mei

     € 28,-
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LIBELLE ZOMERWEEK
Kom van 14 t/m 20 mei naar de Libelle Zomerweek: 

het feest voor vriendinnen! Tijdens de Libelle Zomer-

week geniet je van concerten van topartiesten, doe 

je mee aan workshops en kun je urenlang shoppen. 

En dat allemaal onder het genot van lekker eten en 

drinken. Mis het niet en beleef samen met je vriendin, 

moeder, zus of collega dit gezellige dagje uit!

Almeerderstrand
Vertrekdata: dagelijks van 14 t/m 20 mei

Prijs inclusief: entree € 43,-
Speciale prijs: zondag 17 mei (incl. entree) € 41,-

HUISHOUDBEURS  
It’s going to be fun! 
Het gezelligste dagje uit voor jou en je vriendin! Kom 

proeven, proberen, passen en natuurlijk ook heerlijk 

shoppen!

Rai Amsterdam 
Vertrekdata: dagelijks van 22 februari t/m 1 maart 

Prijs inclusief: entreeticket € 37,-

OPSTAPPLAATSEN VOOR ÁLLE DAGTOCHTEN IN DE REGIO’S: VENRAY/HORST  •  
VENLO  •  PEEL&MAAS  •  LEUDAL  •  ROERMOND  •  SITTARD/URMOND


