
DAG 1: MAANDAG 31 JULI Na de ophaalroute gaan we op weg naar onze eerste stop, waar u onder 
het genot van een kopje koffie kennis met elkaar kunnen maken. Rond het middaguur komen we 
aan in Soerendonk, een plaatsje in Noord-Brabant. U kunt hier aan tafel genieten van een echte 
Brabantse koffietafel. Vervolgens gaan we een film kijken over smokkelen, waarbij u uitleg krijgt 
van een gids. Daarna kunt u met de groep oude tijden herleven door zélf een smokkeltocht te maken 
met paard en wagen. Na deze spannende rit vertrekt u met de bus naar het hotel in Etten-Leur.  
Hier volgt de kamerindeling en een heerlijk diner. 

DAG 2: DINSDAG 1 AUGUSTUS Na het ontbijt gaat u naar Delft voor een bezoek aan De Porceleyne 
Fles. Dit is de enige overgebleven aardewerk fabriek uit de 17e eeuw. Het wereldberoemde Delftse 
aardewerk wordt nog steeds met de hand beschilderd volgens eeuwenoude traditie. 
U krijgt eerst een kopje koffie, waarna u tijdens de rondleiding met gids de complete geschiedenis 
en het productieproces van het Delftse aardewerk kunt ontdekken. Er is tevens een mogelijkheid 
om de ambachtslieden aan het werk te zien. 
De dag gaat verder met een rit in de bus naar Het Westland. Het Westland is groot geworden door 
de druiventeelt, welke aan de oorsprong stond van de glastuinbouw in dit gebied. In themapark 
‘De Westlandse Druif’ te Monster, komt u van alles te weten over de druiventeelt. U krijgt hier een 
rondleiding inclusief druivenproeverij. Zo kunt u zelf ervaren en proeven waarom deze druif zo 
beroemd is. 

DAG 3: WOENSDAG 2 AUGUSTUS  Deze dag maakt u een uitstapje naar de zuiderburen voor 
een dag vullend programma. In het zuiden van België wordt er een bezoek gebracht aan een 
bijzondere attractie. U wordt ontvangen met een kopje koffie bij de scheepsliften in Strepy-Thieu. 
U krijgt een film te zien over de bouw en het functioneren van de scheepslift. Door middel van 
een boottocht gaat u de werking van de lift vanaf het water meemaken. De boottocht is inclusief 
lunch. Tijdens deze tocht gaat het schip met opvarenden in de scheepslift met haar nog steeds 
werkende machinerie. Na ontscheping gaan we met een boemeltreintje terug. Bij het verlaten 
van het boemeltreintje, nemen wij kort plaats in de touringcar om af te reizen naar ‘Het wonder 
van Ronquieres’, waar schepen in een lift een helling worden opgetrokken. Hier bevindt zich een 
uitzichttoren waar u de hele omgeving kunt overzien. Na deze indrukwekkende dag gaan we terug 
naar Etten-Leur, waar u aan tafel kunt voor een heerlijk diner. 

NOORD-BRABANT IS EEN SFEERVOLLE EN BOURGONDISCHE PROVINCIE.  
VANUIT ONZE STANDPLAATS ETTEN-LEUR GAAN WE DIVERSE EXCURSIES IN HET  
ZUIDEN VAN NEDERLAND MAKEN ÉN EEN DAGTOCHT NAAR BELGIË. SCHITTERENDE 
DAGTOCHTEN DIE WE VANUIT FRYSLÂN NIET IN ÉÉN DAG KUNNEN BEREIZEN, MET ONDER 
ANDERE: EEN SMOKKELTOCHT MET PAARD EN WAGEN;  EEN INDRUKWEKKEND BEZOEK 
AAN DE SCHEEPSLIFTEN VAN STREPY-THIEU; EEN VERRASSENDE EXCURSIE NAAR  
HET VLASSERIJ- EN SUIKERMUSEUM. GA MEE EN GENIET VAN DEZE COMPLEET  
VERZORGDE REIS IN EIGEN LAND. 
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DAG 4: DONDERDAG 3 AUGUSTUS  
Vandaag gaan we op weg naar Klundert. Hier gaat u een bezoek 
brengen aan het  Nationaal Vlasserij- en Suikermuseum. Er staan veel machines en apparaten 
en een stuk of 12 daarvan zijn tijdens ons bezoek allemaal in bedrijf te zien met een levendige 
demonstratie door één van de vaste vrijwilligers. U bent vast niet eerder in een museum 
geweest, waar zó veel demonstraties tegelijk te zien zijn! U verveelt zich geen seconde en na dit 
museumbezoek weet u echt alles over vlas en suiker. 
Na de lunch in het museum, stapt u weer in de bus richting Drimmelen. U gaat aan boord van 
één van de passagiersschepen van De Zilvermeeuw, voor een rondvaart door Nationaal Park de 
Biesbosch. De Brabantse Biesbosch is een nat gebied of wetland, waar grote groepen vogels 
dekking, voedsel en nestgelegenheid vinden. De Biesbosch ligt tussen de Nieuwe Merwede, 
de Amer en het Land van Heusden en Altena. Dit bijzondere natuurgebied is één van de meest 
ongerepte gebieden van Nederland, waar u nog vele dieren kan zien. De schipper zal u tijdens de 
rondvaart dan ook het een en ander vertellen over de Biesbosch.

DAG 5: VRIJDAG 4 AUGUSTUS De laatste dag van uw vakantiereis is aangebroken. Vandaag 
gaat u eerst nog een paar mooie excursies maken.  Wanneer de koffers weer in de bus staan, 
gaan we op weg naar Inrana, een hortensiakwekerij in Strijbeek. U wordt ontvangen met koffie 
en een zelfgebakken appelflap. Dit wordt vervolgd met een uitleg, een videopresentatie en een 
rondleiding. U krijgt meer dan 50.000 hortensia’s in 15 verschillende soorten en vele kleuren te zien. 
Er wordt tevens een demonstratie bloemschikken gegeven. Aansluitend gaat u aan tafel voor een 
smakelijke lunch. Na de lunch gaat de reis verder richting Friesland. Er volgt nog een uitstapje naar 
fruittuin ‘De Zandroos’  in het land van Maas en Waal. Hier maakt u een rondwandeling met een 
fruitteler door de boomgaard en krijgt u een demonstratie. 
Aan het eind van de middag staat u nog een afscheidsdiner te wachten als afsluiting van deze 
prachtige reis. U wordt vervolgens teruggebracht naar uw opstapplaats. Team Birwa Tours hoopt 
dat u terug kunt kijken op een schitterende week in ons eigen land. 

REISINFORMATIE
Reis : Noord-Brabant    
5-daagse excursiereis

VERTREK: maandag 31 juli 2017
RETOUR: vrijdag 4 augustus 2017

Kosten voor deze verwenreis: € 679,00 p.p.
Boekingen vóór 1 maart 2017: € 649,00 p.p.
Toeslag 1-persoonskamer: € 50,00 p.p.

HOTELINFORMATIE
Standplaatshotel: Hotel ‘t Witte Paard te 
Etten-Leur
Faciliteiten:  
restaurant, bar, zonneterras, wifi
Alle kamers zijn voorzien van douche, toilet, 
televisie

PRIJS IS INCLUSIEF
•  Vervoer in luxe touringcar, opstappen in 

Friesland
• 2 x koffie met gebak                                                                                     
•  4 x overnachting in hotel o.b.v. half pension 

(ontbijt en diner)
• Elke avond 1 consumptie bij het diner
• Excursie Smokkelroute inclusief lunch
• Excursie Royal Delft inclusief koffie
• Excursie Westlandse Druif inclusief lunch
•  Excursie Strepy-Thieu / Ronquieres inclusief 

koffie en lunch
•  Excursie Vlasserij- en Suikermuseum, 

inclusief koffie en lunch
• Rondvaart Biesbosch inclusief koffie
•  Excursie Hortensiakwekerij inclusief koffie 

en lunch
• Excursie Fruittuin Zandroos, inclusief koffie
• Afscheidsdiner inclusief 1 consumptie
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