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Een dagje uit!
Ook wij zijn in afwachting van het moment dat het weer kan en mag! Het moment dat we weer samen veilig op reis kunnen
gaan en uitstapjes kunnen maken want wij zijn er van overtuigd dat dit weer mogelijk wordt!
Graag presenteren wij onze nieuwe (online) brochure: ‘Dagtochten voor groepen’! Deze brochure is met zorg samengesteld en
speciaal bedoeld voor groepen, (personeels) verenigingen, vriendenclubs, familie-uitstapje, etc. Onze insteek voor deze gids is
zeker niet een compleet aanbod van alle mogelijkheden op papier te zetten. Het is slechts een greep uit het aanbod van wat
Nederland, Duitsland en België te bieden hebben. Mocht u een bestemming hebben die niet in ons programma voorkomt, aarzel
dan niet om contact met ons op te nemen. Wij gaan graag met u in overleg om voor uw groep de perfecte dagtocht samen te
stellen, rekening houdend met uw tijdsplanning, speciale wensen en natuurlijk budget! Uw reis wordt van begin tot eind door ons
verzorgd, zodat u kunt genieten van een heerlijke dag.
Heeft u vragen of wilt u een vrijblijvende offerte ontvangen? Bel of mail gerust naar 077-3071988 of offerte@ghielen.nl!

Aanvullende informatie Groepsdagtochten
Eten en drinken

aantal personen dat mee is geweest factureren, maar wij zijn

Bij elke dagtocht staat aangegeven wat bij het arrangement is

wel afhankelijk van wat de restaurants en excursie-adressen

inbegrepen.

aan ons doorberekenen.

• Koffie met gebak is altijd 1x koffie met 1x gebak, tenzij dit
Maatregelen in uitzonderlijke tijden

anders staat vermeld.
• Een lunch of koffietafel is altijd standaard, tenzij anders staat
vermeld.

Het plannen en organiseren van groepsdagtochten kan dit jaar,
door de maatregelen rondom het coronavirus, anders lopen dan

• Een diner is altijd een driegangendiner, tenzij anders vermeld,

gebruikelijk. Wij denken graag met u mee! Indien de corona-

en bestaat uit een voorgerecht (meestal soep), een hoofd-

maatregelen hiertoe aanleiding geven, kunt u bij ons de bus

gerecht met diverse bijgerechten en een nagerecht (meestal

kosteloos annuleren. Per locatie welke wij bezoeken zullen de

ijs). Drankjes zijn nooit bij het diner inbegrepen, tenzij anders

annuleringsvoorwaarden anders zijn, waardoor de annulerings-

aangegeven.

kosten altijd per boeking kunnen verschillen.

• Een dieet dat tijdig is gemeld, wordt zonder meerkosten
verzorgd.

Bij het uitvoeren van onze dagtochten en vakantiereizen houden
wij ons uiteraard aan de Corona-voorschriften van het RIVM,

Prijzen

de Nederlandse overheid en ook aan de geldende regels van de

• De prijzen per persoon staan vermeld in een aparte prijsbijla-

landen waar we naartoe gaan. Wij zullen alle noodzakelijke en

ge, welke wij op verzoek graag toesturen.
• Vermelde prijzen zijn geldig bij een vertrekplaats in een straal
van circa 30 kilometer rondom Beringe.
• Indien het aantal passagiers afwijkt van het vermelde aantal

verplichte voorzorgs- en hygiëne maatregelen blijven toepassen
zolang deze door de overheid worden voorgeschreven. Zo is een
mondkapje verplicht en ontvangen wij graag 1 werkdag voor
vertrek een door u zelf ingevulde gezondheidsverklaring retour.

personen in de prijstabel en/ of de vertrekplaats valt buiten
de genoemde straal, dan kunnen afwijkende tarieven worden

Algemene voorwaarden

berekend.

Op al onze overeenkomsten zijn de algemene vervoers- en

• Bij meer dan één touringcar geldt de gemiddelde bezetting
per touringcar.

reisvoorwaarden van KNV Busvervoer van toepassing. Gedeponeerd Arr. Rechtbank Den Haag laatst gedeponeerde versie.

• Prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.
Prijswijzigingen en eventuele fouten
Wijzigingen/ annuleringen

GHIELEN Touringcarbedrijf behoudt zich het recht voor, indien

• Omdat wij graag de meest geschikte touringcar voor u inplan-

onvoorziene omstandigheden hier aanleiding toe geven,

nen, vernemen wij graag 1 week voor vertrek het aantal per-

het gepubliceerde programma te wijzigen. Tevens behoudt

sonen van u, inclusief eventuele bijzonderheden zoals diëten.

GHIELEN Touringcarbedrijf zich het recht voor om prijzen en

Tot twee werkdagen voor vertrek kunt u kleine wijzigingen

arrangement te wijzigen indien de situatie hierom vraagt. Voor

aan ons doorgeven.

eventuele fouten, druk- en zetfouten kan GHIELEN Touringcar-

• GHIELEN Touringcarbedrijf zal in principe altijd het werkelijk
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bedrijf nooit aansprakelijk worden gesteld.
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Twente
Via een korte koffiestop rijden we naar Twente
waar we een bezoek brengen aan Oranjemuseum

‘Nieuwe Haghuis’ in Diepenheim. Het museum ligt in
het prachtige Twentse coulisselandschap temidden van
de alom bekende zes kastelen van Diepenheim. In het
museum vind u Twents boerenantiek en veel OranNieuw

INCLUSIEF:

jecuriosa zoals herinnerings- en herdenkingsborden,
tegeltjes, glazen, lepeltjes en boeken over het Oranje- en/
of Koningshuis en hun telgen. De lunch gebruiken we

koffie met gebak, entree en rondleiding Oranjemuse-

bij Hotel-Restaurant Hof van Twente. ’s Middags maken

um, lunchbuffet, rondrit o.l.v. gids, consumptie, diner

we o.l.v. een deskundige gids een mooie rondrit door de
omgeving. De dag sluiten we af met een prima diner.
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Middagtocht Kevelaer
Bij aankomst in Kevelaer worden we ontvangen met ‘Kaffee und Kuchen’. Aansluitend maken we o.l.v. een gids een mooie stadswandeling door Kevelaer. In

de binnenstad van Kevelaer bepalen ongeveer 200 monumentale panden het stadsbeeld. U maakt kennis met zowel de historische stadskern van Kevelaer als met de
Basiliek, de Genadekapel en de Kaarsenkapel. Na de stadswandeling heeft u nog
een uurtje vrije tijd voordat we weer aan de terugreis beginnen. De dag wordt op
Nederlandse bodem besloten met een prima diner.

INCLUSIEF: ‘Kaffee und Kuchen’, stadswandeling o.l.v. gids, diner

Middag
tocht

Königswinter en Ahrdal

03

We rijden rechtstreeks naar Königswinter, waar
we na aankomst een prachtige boottocht over de Rijn
maken. Aan boord wordt koffie met gebak geserveerd.
Na terugkomst in Königswinter heeft iedereen de tijd
om op eigen gelegenheid met dit bekende wijnstadje
kennis te maken. Een bezoek zeker waard, is de Drachenfels, die per paard, te voet of per kabelbaan te bereiken is. Tussen de middag hebben we een heerlijke

INCLUSIEF:

lunch voor u gereserveerd. Na de lunch maken we een
mooie rit door het schitterende Ahrdal. In het leuke

rondvaart met koffie en gebak aan boord, lunch, diner

wijnstadje Altenahr, wordt een langere pauze ingelast.
Het diner gebruiken we in Nederland.

Meer informatie op www.ghielen.nl
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Deventer en Dekselse Pannetjes

04

We rijden vanochtend rechtstreeks naar Terwolde,
waar we bij Brasserie Kriebelz hartelijk worden
ontvangen met koffie en gebak. Aansluitend maken
we een prachtige rondrit door de IJsselvallei. U geniet
van fraaie (ver)gezichten op de IJssel, de lommerrijke
omgeving van de polder en de aanliggende steden en
landgoederen. De lunch gebruiken we ook bij Brasserie Kriebelz. ‘s Middags gaan we naar Deventer. Indien
mogelijk kunt u met de Paardentram een mooie rit
door het centrum maken. Maar uiteraard is het ook
mogelijk om te kiezen voor vrije tijd, een museumbezoek of een stadswandeling. (prijzen op aanvraag).
De dag sluiten we af met het beste busdiner van
Nederland, Dekselse Pannetjes bij Brasserie Kriebelz.

INCLUSIEF:

U krijgt drie hoofdgerechten naar keuze geserveerd in

koffie met gebak, rondrit o.l.v. gids, koffietafel,
diner Dekselse Pannetjes, dessert

kleine Dekselse Pannetjes. Als bijgerechten worden
twee soorten aardappelen, twee warme groenten,
een salade en compote van het seizoen geserveerd.

Aardbeien en basiliek Oudenbosch
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We beginnen deze dag bij Het Aardbeienterras
in Rijsbergen waar u ontvangen wordt met koffie en
een aardbeiengebakje. Vervolgens wordt u rondgeleid
door de teler en krijgt u uitleg over de aardbeienteelt.
Ontdek de wereld der zomerkoninkjes met zijn verrassende feiten en weetjes! Tussen de middag geniet
u van een koffietafel bij restaurant de Gouden Leeuw
in Terheijden. Na de lunch rijden we naar het Brabantse stadje Oudenbosch. Hier brengt u een bezoek
aan de beroemde basiliek. De gids vertelt over de
geschiedenis van deze bijzondere kerk. Tegenover de
basiliek ligt een waar stukje paradijs. De botanische
tuin Arboretum is een voormalige kloostertuin met
een bijzondere collectie bomen en struiken. Deze tuin
Nieuw

INCLUSIEF:

biedt u de gelegenheid om in alle rust te wandelen en
u te verwonderen over de schoonheid en vormenrijkdom van de plantenwereld. Na dit bezoek nemen we

koffie met aardbeiengebakje, rondleiding,

afscheid van de gids en beginnen we aan de terug-

koffietafel, entree en gids Basiliek Oudenbosch,

reis. Deze besluiten we met een prima diner.

entree botanische tuin, diner

4
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Airborne Museum & Airbornetocht
Tijdens deze dagtocht nemen we u mee naar een

stukje ontzettend belangrijke historie die onlosmakelijk
verbonden is met onze vrijheid. Bij Restaurant Klein Hartenstein wordt u ontvangen met een kopje koffie en gebak.
Daarna bezoeken we het Airborne Museum. In dit museum
komen de verhalen tot leven van zowel de Britse, Poolse
en Duitse militairen. U kunt hier geheel op eigen tempo
rondlopen. De tour begint met een film van ca. 9 min.
waarna u afdaalt in het museum en uiteindelijk 9 meter
onder grond komt waar u zich midden in de strijd waant.
Na deze indrukwekkende experience rijden we naar Restaurant de Ruggestee voor een heerlijke lunch. Na de lunch
zal onze gids op de touringcar komen en u meenemen
op een prachtige, 2 uur durende, rondrit langs historische
plaatsen uit de 2e wereldoorlog. We rijden o.a. langs de
militaire begraafplaats in Oosterbeek en de Ginkelse Heide
waar de luchtlandingen plaatsvonden. Tijdens deze rondrit
vertelt onze gids u prachtige verhalen uit deze periode en

INCLUSIEF:
Nieuw

koffie met gebak, entree Airborne Museum,
lunch, Airbornetocht o.l.v. gids en diner

kunt u tevens genieten van de natuur van de Veluwe. Deze
bijzondere dag wordt besloten met een prima diner.

Middagtocht Bruinkoolgroeves
Duitsland
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We rijden rechtstreeks naar Bergheim waar we bij
Brasserie Schloss Paffendorf worden ontvangen
met koffie en gebak. Om 14.00 uur zal een gids
u ontvangen en de komende 3 uur begeleiden. U
bezoekt eerst het Bezoekerscentrum, waar u de
geschiedenis van het winnen van bruinkool in dit
gebied te zien krijgt. Rond 15.00 uur stappen we
in de touringcar voor een 2 uur durende rondrit. De
route voert o.a. naar het uitzichtpunt Hambach,
van waaruit u de grote machines aan het werk ziet,

INCLUSIEF:

Middag
tocht

maar ook door verlaten dorpen die hebben moeten
wijken voor de bruinkoolwinning en nieuwe woonge-

koffie met gebak, gids voor bezoekerscentrum

bieden die hiervoor in de plaats zijn gekomen. Om

Schloss Paffendorf en rondrit, diner

17.00 uur keren we terug naar Schloss Paffendorf
waar we afscheid nemen van de gids. Daarna rijden

Deze dagtocht is uit te breiden tot een hele

we terug naar Nederland waar we deze middag

dagtocht, bijv. met een bezoek aan de stad Aken.

afsluiten met een heerlijk diner.

Meer informatie op www.ghielen.nl

5

Oude Ambachten, speelgoed
en rondrit Veluwe
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We rijden rechtstreeks naar Terschuur waar we
worden ontvangen met koffie en gebak bij het Oude
Ambachten & Speelgoedmuseum. Naast de oude
ambachten is er ook een indrukwekkende verzameling van oud en antiek speelgoed. Na dit bezoek staat
er een heerlijke lunch voor u klaar. ’s Middags rijden

INCLUSIEF:

we naar de Veluwe waar we onze gids ophalen voor
een schitterende rondrit over de Veluwe. We rijden

koffie met gebak, entree oude Ambachten- en

o.a. naar het indrukwekkende uitkijkpunt de Posbank.

Speelgoedmuseum, lunch, gids voor rondrit, diner

U waant zich in het buitenland. De dagtocht besluiten
we met een heerlijk diner.

Kip of het ei
en zonnetrein

09

10
Cactus Oase
& Proeverijbuffet

Onder het genot van een heerlijk kopje koffie,

Proef het ware Wilde Westen bij de Cactus Oase. Kuier

huisgemaakte appeltaart en een “Doortje” ad-

over de rolstoeltoegankelijke paden langs duizenden

vocaat bij de Aalshof, wordt u op de hoogte ge-

verschillende soorten, bijzondere en kleurrijke cactus-

bracht over het leven op het Hapse platteland

sen en planten. Overal staan zitjes waar u kunt genieten

met allerlei kip- en eiweetjes. Genietend van

van het uitzicht en waar u kunt luisteren naar de zingen-

de sfeer, het lekkers en het uitzicht op de fraai

de en kletsende vogels. Tussen de middag staat er een

aangelegde tuin,

eenvoudige lunch voor u klaar. Na de middag kunt u

laat u wegdromen

nog een uurtje rondkijken in het park en daarna stappen

in de romantische

we in de bus. Er gaat een gids mee, en we maken een

tijd van weleer.

mooie rondrit door de prachtige omgeving. De rond-

Vervolgens rijden

rit eindigt bij ‘t Wolfershuus in Zelhem waar we deze

we naar Millingen aan de Rijn, waar we bij

dag afsluiten met een Achterhoeks Proeverij Buffet.

restaurant de Gelderse Poort, een heerlijke

Eigenaar Steffan Jolink laat u graag kennis maken met

koffietafel zullen gebruiken. ’s Middags maken

allerlei heerlijke gerechtjes uit deze streek!

we een mooie rit met de milieuvriendelijke
zonnetrein door de Ooijpolder en het prachtige
natuurgebied de Millingerwaard. Bij terugkomst
kunt u nagenieten van het fantastische uitzicht
op de Rijn. De terugreis zullen we onderbreken
voor een heerlijk diner.

INCLUSIEF:
INCLUSIEF:

6

koffie met appeltaart, rondleiding Aalshof,

koffie met koek, entree Cactus Oase, lunch,

koffietafel, rondrit zonnetrein, diner

presentje, gids voor rondrit en Proeverij-Buffet

Dagtochten voor groepen • Al 100 jaar beter uit met Ghielen!
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Middagtocht Soet & Vermaeck
Het twee uur durende programma bij Museum

Soet & Vermaeck in Hilvarenbeek begint met koffie of
thee en een heerlijke Brusselse wafel met slagroom.
Daarna wordt gestart met het verhaal waarbij u door
het rad van fortuin betrokken wordt bij de kermis. O.a.
ballengooien, schietsalon, touwtje trekken, vlooientheater, kop van jut etc., etc.. Op de tafels staan popcorn en
heerlijk gebrande pinda’s en knabbeltjes voor u klaar.
In de pauze wordt iedereen verwend met poffertjes en
een drankje (incl. wijntje of biertje), en er is gelegenheid
om op het grootste theaterorgel van de wereld een
dansje te wagen. Na de pauze is het tijd voor de cinemascoop (bioscoop) waarna als finale op het rad van

INCLUSIEF:

fortuin het grote prijzenfestival begint. Moet u zelf een

Middag
tocht

suikerspin draaien of gaat u naar huis met een heerlijke

entree en uitleg, onbeperkt koffie en thee,

peperkoek of een grote pluche beer? Een supergezellige

Brusselse wafel met slagroom, popcorn, gebrande

middag die we afsluiten met een diner.

pinda’s en knabbeltjes, poffertjes en drankje, diner

Maria Laach en Vulkan Express

12

We rijden rechtstreeks naar Maria Laach
waar we bij aankomst eerst ‘Kaffee und Kuchen’
gebruiken. Daarna kunt u de abdij bezoeken, een
kijkje nemen in de informatiehal, een korte film over
de geschiedenis en het kloosterleven bijwonen, de
kloostertuinderij en de kunst- en boekhandel van het
klooster bezoeken.
Bij Landgasthof Laacher See gebruiken we de
lunch. ’s Middags maken we een prachtige tocht
met de zogenoemde ‘Vulkan-Express’ door het veelzijdige, door vulkanen gevormde Bröhltal. Tijdens de
rit slingert het treintje zich over de smalspoorbaan,
door het, op sommige plaatsen bijzonder nauwe

INCLUSIEF:

dal, over elegante stenen bruggen, en door een bijna
100 meter lange tunnel. Aan het einde van de route

koffie met gebak, bezoek Abdij, lunch,

staat de groene touringcar weer klaar om aan de

rit Vulkan-Express, diner

terugreis te beginnen. De reis besluiten we met een
prima diner.

Meer informatie op www.ghielen.nl
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Veluws Zandsculpturenfestijn
& Oranjetocht
We rijden rechtstreeks naar Garderen, gelegen
op de Veluwe. We worden bij het Zandsculpturenfestijn ontvangen met koffie en gebak. Hierna heeft u
ruim de tijd om de bijzondere kunstwerken te bezichtigen. Ook kunt u nog rondneuzen in de Beeldentuin.
Tussen de middag staat er een lunch voor u klaar.
’s Middags rijden we naar Restaurant Boschzicht
in Scherpenzeel, waar we o.l.v. een gids een mooie
‘Oranje-tocht’ maken. We rijden via Amersfoort

INCLUSIEF:

Thema
75 jaar
bevrijding

richting Soest/ Soestdijk en passeren Paleis Soestdijk. Vervolgens rijden we via Baarn naar Kasteel “De

entree Zandsculpturenfestijn,

Hooge Vuursche” en langs “Drakenstein”. Aan het

koffie met gebak, lunch, gids voor rondrit, diner

einde van de dag rijden we terug naar huis, maar niet
voordat we de dag afsluiten met een heerlijk diner.
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Erlebnispark
Emsflower

Keulen

15

In het Panoramarestaurant van het ‘Schokola-

Met onderbreking voor een kopje koffie met gebak,
rijden we rechtstreeks naar Emsbüren in Duitsland.
Pal over de grens bij Oldenzaal ligt het Nederlandse
bedrijf Emsflower. We worden in het restaurant van
Emsflower ontvangen
met een luxe koffietafel.
Na de lunch volgt er een
rondleiding door Europa’s grootste perk- en
potplanten kwekerij. Ook
kunt u hier de aanliggende tropische tuinen bewonderen. Ontdek de verschil-

denmuseum’ in Keulen genieten we eerst van een
kopje koffie met natuurlijk een stukje chocoladegebak. Aansluitend beginnen we aan een rondleiding
door het museum. U krijgt alles te horen over het proces van cacao tot chocolade. In het centrum van Keulen gebruiken we gezamenlijk een typische ‘Kölscher
Teller’. ’s Middags maken we een mooie rondvaart
over de Rijn. Tijdens deze rondvaart krijgt u tal van
informatie over de bezienswaardigheden in Keulen.
Na de rondvaart heeft u nog een uurtje vrije tijd voordat we aan de terugreis beginnen. De dag wordt op
Nederlandse bodem besloten met een diner.

lende exotische dieren waaronder de vlindertuin! Na
de rondleiding is er uiteraard nog even de gelegenheid
om een kijkje te nemen bij ‘’Gartenwelt Emsburen’’, het
XXL- tuincentrum van Emsflower. Aan het einde van
de middag beginnen we aan de terugreis welke we
nog onderbreken voor een prima diner.
Nieuw

INCLUSIEF:
koffie met gebak, lunch, entree en rondleiding
Erlebnispark Emsflower, diner

8

INCLUSIEF:
entree en rondleiding Schokoladenmuseum,
‘Kaffee (2x) mit Schokotorte’, ‘Kölscher Teller’,
rondvaart over de Rijn, diner

Dagtochten voor groepen • Al 100 jaar beter uit met Ghielen!
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Rondje Schrobbelèr
We beginnen deze dag in vestingstad Heusden.

U scheept in aan boord van Rondvaartbedrijf Wiljo, waar
u welkom wordt geheten met een borreltje Schrobbelèr
om alvast in de stemming te komen. Terwijl het prachtige
Hollandse landschap aan u voorbij trekt, geniet u van een
goed verzorgde lunch met kroket. De route passeert onder
andere de dorpjes Veen en Aalst. Onderweg varen we door
stukken beschermd natuurgebied met tal van watervogels.
Na afloop meren we weer aan in Heusden. We vervolgen
de route per touringcar naar Tilburg voor de excursie bij
Schrobbelèr. U beleeft de sfeervolle, Bourgondische rondleiding in de distilleerderij. U wordt in de rondleiding meegenomen in de wereld van deze kruidenlikeur. Tijdens de
ontdekkingstocht maakt u kennis met het verhaal achter

INCLUSIEF:

Schrobbelèr. Proef, ruik en luister uw weg door de historie,
het geheim van het familierecept, het bottelen van de krui-

vaartocht met borreltje, lunch met kroket,

ken en de warme sfeer van Schrobbelèr. Na het bezoek

rondleiding Schrobbelèr, diner

Nieuw

rijden we naar het dineradres voor het afscheidsdiner.

Zuid-Limburg en Oostelijke
Mijnstreek
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Na de Tweede Wereldoorlog begon voor Roedje Ghielen
de mijnvervoerperiode, waarin er vele mijnwerkers
vanuit Noord- en Midden-Limburg naar de mijnen in
Zuid-Limburg werden vervoerd. Deze dagtocht brengt
ons ook naar Zuid-Limburg waar we bij Restaurant De
Wilhelminatoren worden ontvangen met koffie, een stuk
Limburgse vlaai en een lekker likeurtje. Daarna maken
we een rondrit onder leiding van een deskundige gids én
een oud-mijnwerker door de Oostelijk Mijnstreek. Op de
terugweg zullen we nog een korte stop inlassen in het
bedevaartsplaatsje Wittem. Een van de eerste dagtoch-

INCLUSIEF:

Jubileum
tocht

ten van Ghielen ging namelijk naar Wittem! We sluiten
Nieuw

Restaurant De Wilhelminatoren.

koffie met stuk vlaai en likeurtje met
slagroom, gids voor rondrit, apéritief, diner-buffet,
koffie en entertainment

deze bijzondere dag af met een feestelijk diner-buffet bij

*Indien de corona-maatregelen het toelaten is deze middagtocht
ook uit te breiden naar een hele dagtocht door bijvoorbeeld een
bezoek te brengen aan het Nederlands Mijnmuseum in Heerlen.

Meer informatie op www.ghielen.nl
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Rondvaart Biesbosch &
Klompenmaker Den Dekker

We rijden naar Drimmelen waar we aan boord gaan van
een van de schepen van Rederij Zilvermeeuw. We maken een 2 uur durende rondvaart door natuurgebied de
Biesbosch, een doolhof van rivieren, kreken en eilanden.
Tijdens de rondvaart wordt er een heerlijk kopje koffie
met gebak geserveerd. Na deze prachtige natuurtocht
rijden we naar Dussen waar we bij de ambachtelijke
klompenmakerij Den Dekker worden ontvangen met
een heerlijke koffietafel. Aansluitend is het tijd voor een

INCLUSIEF:

demonstratie. Met veel humor en anekdotes laat Peter u
kennismaken met het oude ambacht ‘klompen maken’.

koffie met gebak, rondvaart Biesbosch, lunch,

Ons bezoek eindigen we met een tochtje met de Hank-

demonstratie klompenmaker, tocht met de

o-motief. De treinkapitein laat u kennis maken met het

Hank-o-motief, koffie met cake, diner

mooie gebied, de prachtige natuur en boeiende cultuur.
Deze gevarieerde dag sluiten we af met een prima diner.

19

Verrassingstocht

Leuven

Met onderbreking voor een kopje koffie met gebak
bij restaurant de Ram in bedevaartsoord Scherpenheuvel rijden we naar Leuven. Bij aankomst in Leuven staat

Al vele jaren hebben wij bij onze dagtochten voor

er een stadswandeling op het programma. Deze wan-

individuele inschrijving een Verrassingstocht

deling brengt u langs de voornaamste bezienswaardig-

opgenomen. Dit is een tocht waarbij we niet

heden en geeft een mooi beeld van de stad, ideaal voor

vertellen waar we naar toe gaan of wat we pre-

een eerste kennismaking. Na deze wandeling geniet

cies gaan doen. Soms geven we een hint maar

u van een lunch bij Huisbrouwerij Domus. ’s Middags

het blijft voor iedereen een verrassing. Deze

kunt u de stad op eigen gelegenheid verder gaan ver-

verrassingstochten zijn altijd bijzonder goed

kennen. Aan het einde van de middag, rond 16.30 uur

geboekt. Ook u kunt uw uitstapje als verrassings-

beginnen we aan de terugreis welke we op Nederland-

tocht aanbieden. D.w.z. dat u samen met ons

se bodem zullen afsluiten met een prima diner!

een dagtocht samenstelt en aan de potentiële
deelnemers geen verdere details kenbaar maakt.
Mensen laten zich nu eenmaal graag verrassen!

INCLUSIEF:
koffie met gebak, excursie/bezoek, lunch,

INCLUSIEF:

excursie/bezoek, diner
koffie met gebak, stadswandeling o.l.v. gids,
broodjeslunch, diner

10
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Middagtocht ‘Oud-Limburgs’
bij Nonke Buusjke en Biej de Tant

21

We rijden rechtstreeks naar Schinveld waar we vanuit Bistro Biej de Tant, met de huifkar vertrekken voor
een prachtige tocht door de Schinveldse bossen.
Gestopt wordt er bij het “Nonke Buusjke”. Dit is het
bekende museumdorpje aan de rand van de Schinveldse Bossen. Een historisch kleinood dat uniek is
voor Nederland. Nonke Buusjke is een verzameling
Zuid-Limburgse vakwerkhuizen en werkplaatsen uit
het begin van de vorige eeuw.
Aangekomen in het Nonke Buusjke wacht er een
traditioneel, zelf gebakken stukje vlaai met een kopje
koffie. Na genoten te hebben van de sfeer van weleer

INCLUSIEF:

Middag
tocht

staat de huifkar te wachten en beginnen we aan
het tweede deel van de tocht door de Schinveldse

huifkartocht vv, entree Nonke Buusjke,

bossen. Bij Biej de Tant staat aan het einde van de

koffie met vlaai, Limburgs buffet

middag een heerlijk Limburgs buffet voor u klaar.

22

Orchideeën, vlinders en Elburg
Via een koffiestop onderweg arriveren we

bij de Orchideeënhoeve in Luttelgeest. U kunt zelf een
wandeling door de tuinen maken. Duizenden soorten
wilde en zeldzame orchideeën, tropische vogels, kleurrijke Lori’s, reptielen en koi-karpers zijn op natuurlijke
wijze samengebracht in de Maleisische, Orchideeën- en
Lorituin. In de Vlinder Vallei, Europa’s grootste vlindertuin, vliegen meer dan tweeduizend vlinders.
De lunch gebruiken we ook bij de Orchideeënhoeve.
Na dit bezoek rijden we naar Elburg waar we een leuke
rondvaart over het Veluwemeer maken. U geniet van
een mooi panorama naar de Veluwe en de eilandjes
met natuurgebieden. Aan de andere kant ziet u Flevoland met de stranden, jachthavens en de recreatie,
kortom er is altijd wat te zien en te beleven. Na de
rondvaart beginnen we aan de terugreis, welke wordt
besloten met een prima diner.

INCLUSIEF:
koffie met gebak, entree Orchideeënhoeve,
koffietafel, rondvaart, diner

Meer informatie op www.ghielen.nl
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Het Land van Maas en Waal
Via een mooie route rijden we naar Tingieterij

’t Oude Ambacht waar u wordt ontvangen met koffie
en iets lekkers. U krijgt een demonstratie waarbij
op ludieke wijze de kunst van het tingieten wordt
uitgelegd. Vervolgens rijden we naar Moeke Mooren
voor de lunch. Na de lunch maken we een prachtige

INCLUSIEF:

boottocht over de Maas en door recreatiegebied de
Gouden Ham. Terwijl de schipper u alles vertelt over

koffie met gebak, bezoek en demonstratie ’t Oude

de streek, kunt u genieten van alle schoonheid die

Ambacht, koffietafel, rondvaart Gouden Ham, diner

deze omgeving te bieden heeft. Deze mooie dagtocht
wordt besloten met een prima diner.

24

DAF
museum

In de jaren veertig van de vorige eeuw was Eindhoven
door het vervoer van arbeiders naar o.a. Philips en
DAF, een van de belangrijke bus-bestemmingen voor
Roedje Ghielen. En natuurlijk konden DAF-bussen in
het wagenpark ook niet ontbreken. Daarom gaat deze
speciale jubileumtocht ook naar Eindhoven, waar we het DAF
Museum bezoeken. In het
DAF Museum valt men
van de ene verbazing in
de andere. De vindingrijkheid die DAF voertuigen
kenmerkt, vanaf 1928 tot
heden, zal zeker ook de
niet-deskundige bezoeker

25

Maasvlakte 2
(Futureland)
en Rotterdam

Op weg naar Maasvlakte 2 stoppen we voor koffie met
gebak. Aan het einde van de ochtend arriveren we bij
informatiecentrum Futureland, van waaruit u met de
FuturelandFerry een adembenemende tocht maakt
langs nieuwe kades en containerterminals op Maasvlakte 2. Ervaar zelf hoe groot de containerschepen
en hoe hoog de kolossale kranen zijn. Dichterbij het
modernste havengebied in actie kun je niet komen!
De lunch gebruiken we bij Routiers Maasvlakte. Na de
lunch rijden we naar het centrum van Rotterdam waar u
vrije tijd heeft om deze jonge dynamische wereldstad te
bezichtigen. Denk aan de Markthal, de kubuswoningen,
de Erasmusbrug, Euromast etc. (prijzen op aanvraag).
De terugreis onderbreken we voor een prima diner.

boeien! Aan het einde van de middag rijden we naar
Someren-Eind waar we bij De Platte Vonder deze
speciale dag afsluiten met een feestelijk diner-buffet
en een leuk optreden waarbij de lachspieren worden
getraind.
Jubileum
tocht

Nieuw

INCLUSIEF:
2x koffie/thee en vlaai, entree museum, rondleiding,
apéritief, diner-buffet, entertainment

Nieuw

INCLUSIEF:
koffie met gebak, rondvaart, koffietafel, diner

12
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Boottocht Maastricht-Luik
& Voerstreek

26

We rijden rechtstreeks naar Maastricht, waar we
om 10.00 uur aan boord gaan van een van de luxe
schepen van Rederij Stiphout. Aan boord worden
we ontvangen met een kopje koffie en een stukje
vlaai. Tijdens de drie uur durende rondvaart wordt
tevens een prima koffietafel geserveerd. In de haven
van Luik staat de groene touringcar weer klaar. Via
een mooie route o.l.v. de chauffeur rijden we vervolgens richting de Voerstreek.
U kunt kiezen uit een bezoek aan bijvoorbeeld Abdij
en/of brouwerij Val-Dieu, De Molen van Val-Dieu
of een bezoek aan de ambachtelijke stroopfabriek

INCLUSIEF:

Nyssen. Afhankelijk van de beschikbare tijd zal ook
de terugreis (deels) via een toeristische route gaan.

boottocht Maastricht-Luik met aan boord koffie

De reis besluiten we met een prima diner.

met vlaai en koffietafel, bezoek naar keuze, diner

27

Kerken -en Kapellekesroute
We worden ’s morgens hartelijk ontvangen

in Museum de Acht Zaligheden in Eersel met koffie en
vlaai. U krijgt o.a. een film te zien en daarna kunt u het
museum en de tuin bezichtigen. Het museum laat u
kennis maken met het wonen, werken en leven van de
Kempische mens in de periode van 1850-1950.
Na de lunch stappen we in de touringcar voor de
Kerken- en Kapellekesroute. We rijden langs pittoreske
dorpskernen in de Kempen, langs kerken en kapellen,
die allemaal iets vertellen over heiligen, bedevaartsplaatsen en herdenkingen van de mens en zijn geloof.

INCLUSIEF:
Onderweg wordt er gestopt voor een rondleiding in de
prachtige St. Lambertuskerk in Vessem en er is een

koffie met vlaai, bezoek Museum de Acht

korte pauze op het historische marktplein van Eersel.

Zaligheden, koffietafel, gids voor rondrit,

De terugreis onderbreken we voor een prima diner.

bezoek kerk in Vessem, diner

Meer informatie op www.ghielen.nl
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Belgische Ardennen
Na het kopje koffie met gebak, bezoeken we

glasblazer Cardinale in Vaals. Aansluitend staat er
een uitgebreide Limburgse koffietafel voor u klaar
in Restaurant de Wilhelminatoren. Na de lunch
vertrekken we o.l.v. een ervaren gids voor een onvergetelijke tocht door de Belgische Ardennen. Op weg
naar Eupen zijn er al vele bezienswaardigheden te
zien zoals een metershoge spoorbrug. Vanuit Eupen
gaan we via Baraque Michel naar Robertville waarbij
we bij Signal de Botrange het hoogste punt van België passeren. In de buurt van Robertville wordt een
korte koffiepauze gehouden. Ook het vervolg van de

INCLUSIEF:

reis zal zeker in uw herinnering blijven. U komt nog
langs diverse plaatsen, ieder met mooie verhalen en

koffie met vlaai, bezoek glasblazer,

leuke wetenswaardigheden. De dag wordt afgeslo-

koffietafel, gids voor rondrit, diner

ten met een diner.

Middagtocht Museum van
de Vrouw en Abdij Lilbosch

29

Rond het middaguur vertrekken we naar Echt, waar
we een bezoek zullen brengen aan Museum van de
Vrouw. Tot medio 2021 kunnen we hier de tentoonstelling ‘Stille Kracht’ bezoeken. De tentoonstelling
vertelt over het dagelijks leven in de Tweede Wereldoorlog. Vanaf medio 2021 komt er een nieuwe tentoonstelling ‘Zij maakt het verschil’, over vrouwen die
een belangrijke plek hebben ingenomen in de samenleving. Na de koffie neemt de gids u mee naar Cisterciënzer Abdij Lilbosch, waarbij ruime aandacht is voor
de levenswijze van de broeders, voor de ontstaansgeschiedenis van de abdij op deze plek, het landschap
en de ontginning van het moerasgebied. Behalve aan
de abdij wordt er ook een bezoek gebracht aan de

INCLUSIEF:

Middag
tocht

boerderij en aan de buitenloop van de Livar-varkens.
Tevens krijgen de gasten een kijkje in de vluchtbunker

entree + rondleiding Museum van de

die de Duitse bezetter in 1942 heeft gebouwd. De

Vrouw, koffie met vlaai, entree + rondleiding

middag sluiten we af met een heerlijk diner.

Abdij Lilbosch, diner

14
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Museum ’t Brabants Leven
en Den Bosch

30

We beginnen deze dag met een kopje koffie met iets
lekkers bij het bijzondere Museum ’t Brabants Leven
in Den Dungen. Hierna krijgt u een rondleiding die
zelfs door het huis, woon- en slaapkamer van Jo en
Riek gaat, waar ze zelf ‘s nachts nog in de bedstee
slapen.... net als vroeger!
In Den Bosch gebruiken we de lunch. ’s Middags
maken we een 1-uur durende rondvaart door het

INCLUSIEF:

centrum van Den Bosch maar ook door het prachtige
buitengebied. Na de rondvaart is er nog tijd om de

koffie met iets lekkers, rondleiding Museum ’t

stad op eigen gelegenheid te verkennen. We sluiten

Brabants Leven, lunch, rondvaart Den Bosch, diner

deze dag af met een heerlijk diner.

31

Eifel

Delft

32

We beginnen de dag bij restaurant de Wilhelmina-

Onderweg naar Delft stoppen we voor

toren in Vaals met koffie en vlaai. Daarna vertrekken

koffie met gebak. Bij aankomst in Delft bezoeken

we met de bus voor een prachtige rondrit door de Eifel.

we de Nieuwe Kerk. Deze kerk is de laatste rust-

Een deskundige gids zal ons vergezellen en weet ons de

plaats van de leden van het Koninklijk Huis. Tus-

mooiste plekken te laten zien in Nationaal Park de Eifel.

sen de middag staat er een

De route gaat naar de stuwmeren de Rursee, de Obersee

heerlijke koffietafel klaar bij

en de Urftsee. Op de Obersee zullen we een boottocht

restaurant Het Karrewiel.

maken en kunt u vanaf het water genieten van de

’s Middags maken we een

charme van het groene landschap. Als lunch gebruiken

prachtige rondvaart, de

we een originele Eifelplatte! Na de lunch gaat de rondrit

manier bij uitstek om Delft

verder via schitterende natuur en rijden we door rustieke

te ontdekken! De tocht gaat

en typische Eifeldorpjes. In het bekende toeristenplaats-

door het oude stadshart

je Monschau lassen we een pauze in. De dag sluiten we

van Delft, over de prachtige

af met een diner.

Delftse grachtengordel.
Aansluitend is er nog enige vrije tijd om de stad
op eigen gelegenheid te verkennen. U kunt bijvoorbeeld ”Royal Delft” de Koninklijke Porceleyne
Fles of Museum Prinsenhof bezoeken. De dag
sluiten we op de terugreis af met een diner.

INCLUSIEF:
INCLUSIEF:
koffie met vlaai, gids voor rondrit Eifel, lunch,

koffie met gebak, entree + rondleiding Nieuwe

boottocht, diner

Kerk, koffietafel, rondvaart, diner

Meer informatie op www.ghielen.nl

15

Al 100 jaar beter
uit met Ghielen!

GHIELEN TOURINGCARBEDRIJF
Kanaalstraat 39, 5986 AD Beringe • offerte@ghielen.nl • 077-3071988 • www.ghielen.nl

ISO
9001

