BUSREIZEN 2016

5-daagse standplaatsreis

Zeeland
land in zee

11/07 - 15/07

de Oosterschelde. Na de boottocht rijden we via een mooie
route terug naar het hotel.
Donderdag 14 juli: Na het ontbijt rijden we naar het
grensgebied van Nederland en België. We brengen een
bezoek aan de stad Brugge. Hier staat een paardenkoets voor
ons klaar. De gids-koetsier laat ons de mooiste delen van
de stad zien. Na de lunch maken we een rondvaart op het
Minnewater. Hierna heeft u nog vrije tijd om de Belgische stad
op eigen gelegenheid te verkennen. In de namiddag keren we
terug naar ons hotel voor het diner.
Vrijdag 15 juli: We nemen afscheid van het hotel en
gaan aan de terugreis beginnen. In Tilburg maken we
een stop bij struisvogelfarm Van de Staak. Na de lunch
worden we rondgeleid op de boerderij. Ook krijgen we een
videopresentatie onder het genot van een kopje koffie. Dan
rijden we verder richting Friesland. Na het afscheidsdiner
brengen wij u weer terug naar uw opstapplaats. We kunnen
terugkijken op een prachtige reis!

We gaan naar Zeeland voor een verblijf in
Terneuzen, gelegen aan de Westerschelde.
Dankzij de ligging kunnen vele interessante
excursies gemaakt worden, onder andere
naar Zuid-Beveland en het Maritiem MuZEEum
in Vlissingen, maar we brengen ook een bezoek
aan Brugge in België.
Maandag 11 juli: Na de ophaalroute gaan we op weg naar de
koffiestop. We vervolgen onze weg en via het Brabantse land
komen we aan bij de zwarte bessenkwekerij en –wijnmakerij
Boonman in Nieuwdorp. Hier gaan we eerst aan tafel voor
de lunch. Vervolgens krijgen we uitleg met video en een
rondleiding. Aan het eind van de middag rijden we naar ons
hotel, waar een heerlijk diner staat te wachten.
Dinsdag 12 juli: Deze dag beginnen we met een bezoek
aan het Zeeuws Maritiem MuZEEum in Vlissingen, waar u
kennis maakt met de Zeeuwse maritieme geschiedenis. Er
is een gezellige brasserie aanwezig waar we de lunch gaan
gebruiken. In de middag gaan we een rondrit maken door en
om Vlissingen met het Zonnetreintje. Ook is er gelegenheid
om een wandeling te maken over de mooie boulevard, voordat
we weer terug gaan naar ons hotel.
Woensdag 13 juli: We gaan naar Zuid-Beveland, waar we
in Kwadendamme de grootste vlindertuin van Europa gaan
bezoeken. Na de lunch rijden we via de grootste trekpleister
van Zeeland, de Waterkering Neeltje Jans, naar Burghsluis.
Hier gaan we aan boord om een natuurrondvaart te maken op

ering
Waterk ans
J
Neeltje
Reisinformatie
Reis 1: Zeeland 5-daagse standplaatsreis
Vertrek:
Retour:

maandag 11 juli 2016
vrijdag 15 juli 2016

Kosten voor deze verwenreis:
Boekingen vóór 1 april 2016:
Toeslag 1-persoonskamer:
Annuleringsverzekering:
Reisverzekering:

€
€
€
€
€

689,00
659,00
100,00
55,00
10,00

p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
p.p.

Bovenstaande prijzen zijn op basis van
vol pension incl. de genoemde excursies, entrees enz.

Hotelinformatie
Standplaatshotel: Hampshire Hotel - City, Terneuzen
Faciliteiten: restaurant, bar, terras, lift, gratis WiFi
Alle kamers zijn voorzien van douche, toilet, televisie
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