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Wij zijn blij dat we u onze nieuwe reisgids Busreizen 2017 kunnen aanbieden.

Met Birwa Tours weet u precies waar u aan toe bent:

- Speciaal samengestelde reizen voor de 55-plusser
- Geen verrassingen achteraf: alle maaltijden en entrees zijn bij de prijs inbegrepen
- Uw veiligheid staat voorop
- Opstappen in uw woonplaats in Friesland
- Goed contact met onze klanten vinden wij erg belangrijk

Kiest u voor zekerheid, kwaliteit, veiligheid en service, ga dan met Birwa Tours op reis!

Vroegboekkorting
Wanneer u bij Birwa Tours vóór 1 maart 2017 een meerdaagse vakantiereis boekt, ontvangt u een korting 
van € 30,00 per persoon. Dit is niet alleen een voordeel voor u, maar zeker ook voor ons, want veel hotels 
willen voor een bepaalde datum weten hoeveel personen zij kunnen verwachten. Geeft u uw boeking op 
tijd door, dan kunnen wij op tijd vertrekgarantie geven!

Beste (aanstaande) reisgenoten

€ 20,00 extra korting op zaterdag 11 februari 2017!

Op zaterdag 11 februari hebben wij weer een speciale aanbieding. 
Wij ontvangen u graag in ons bedrijfspand, Conradi Veenlandstrjitte 100a 
te Damwâld, waar de koffi e voor u klaarstaat. U bent van harte welkom 
vanaf 10.00-16.00 uur. Deze dag kunt u profi teren van: 

€ 20,00 extra korting p.p. bij het boeken van één van onze meerdaagse reizen! 
Wanneer u niet in de gelegenheid bent om langs te komen, kunt u de boeking 
ook telefonisch doorgeven: 0511 – 42 41 35

Let wel: deze aanbieding is alléén geldig op zaterdag 11 februari 2017 en 
komt bóvenop de vroegboekkorting. Dit houdt in: een korting van in 
totaal € 50,- per persoon!
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DAG 1: MAANDAG 8 MEI Na de ophaalroute rijdt u naar een restaurant voor de eerste stop. 
Onder het genot van een kop koffi e kunt u kennis maken met uw reisgenoten. We vervolgen onze 
reis. Met onderweg de nodige stops, komen we in de namiddag aan bij ons hotel in Sellin. 
’s Avonds kunt u genieten van een heerlijk diner. 

DAG 2: DINSDAG 9 MEI Na het ontbijt gaat u met uw reisgenoten op weg naar Göhren, van 
oorsprong een boerendorp en vissersdorp. Hier aangekomen krijgt u een kopje koffi e aangeboden. 
Dan staat Rasender Roland op ons te wachten. Met dit stoomtreintje maken we een schitterende 
tocht over een smalspoor naar Putbus. Dit is misschien wel de mooiste stad van het eiland. Het is 
de voormalige residentie van koningen en andere adellijken. Na wat vrije tijd en een gezamenlijke 
lunch in Putbus, stapt u weer in de bus. Onder begeleiding van een kundige gids maken we een 
prachtige tour over het eiland. De gids laat ons mooie plekjes zien en vertelt ons 
vele wetenswaardigheden. 

DAG 3: WOENSDAG 10 MEI In de loop van de ochtend gaat u met het reisgezelschap naar de 
moderne Hanzestad Stralsund aan de vaste wal, opgenomen op de Werelderfgoedlijst van 
UNESCO. Vroeger was Stralsund een stad die leefde van de visserij, daarom is het ook niet 
zo gek dat de beschermheilige van de vissers (Nikolaus) zijn naam gaf aan de eerste kerk van 
Stralsund (Kirche St. Nikolai). De oude binnenstad met zijn beroemde raadhuis, de gotische kerk, 
het klooster en vestingwerken is door indrukwekkende vijvers en parken omgeven. U kunt dit op 
eigen gelegenheid aanschouwen. ‘s Middags kunt u de stad vanuit een ander perspectief bekijken 
namelijk via een havenrondvaart. 

DAG 4: DONDERDAG 11 MEI Er staat een dagtocht naar het autoloze eiland Hiddensee op het 
programma. De bus brengt ons naar de veerhaven in Schaprode. Hier gaan we aan boord voor de 
overtocht naar Hiddensee. Tijdens de overtocht kunt u genieten van een kopje koffi e. Op het eiland 
gaat u met uw reisgenoten onder andere een huifkartocht maken en zo komt u in het dorpje Kloster. 
Hier bezoeken wij het Heimatmuseum. Er is tijd voor het lunchpakket, winkelen of een wandeling. 
Halverwege de middag stapt u weer in de huifkar naar de boot en varen we naar Schaprode, waar 
de touringcar op ons staat te wachten. 

DAG 5: VRIJDAG 12 MEI Vandaag gaat u richting het noordelijk deel van het eiland. We bezoeken 
hier Kap Arkona, de ‘Noordkaap van Duitsland’, met de vuurtoren en het bunkercomplex uit de 
DDR-periode.  Vervolgens gaan we met de Arkonabahn naar de vissersdorpjes Vitt en Putgarten 
waar u in de handwerkersboerderij kunt meekijken over de schouders van pottenbakkers, smeden 
en steenslijpers. De prachtige vergezichten dragen bij aan deze mooie dag en we 
bezoeken de hoogste krijtrots van het eiland, de Königstuhl (118 
meter boven de zeespiegel). Aansluitend rijden we terug naar 
ons hotel. 

DAG 6: ZATERDAG 13 MEI Vanochtend neemt u afscheid van 
Sellin en rijden we met enkele tussenstops weer naar Friesland, 
voor het afscheidsdiner. Dan brengen wij u weer terug naar uw 
opstapplaats. 

RÜGEN IS GELEGEN AAN DE OOSTZEEKUST IN DUITSLAND. HET IS NIET ALLEEN HET 
GROOTSTE EILAND VAN DUITSLAND, MAAR ZEKER OOK HET MOOISTE EN MEEST 
AFWISSELENDE. DE STEILE ROTSEN, GELE ZANDSTRANDEN EN HET HEUVELACHTIGE 
BINNENLAND MAAKT DEZE REIS IN ALLE OPZICHTEN ZEKER DE MOEITE WAARD.

6-DAAGSE STANDPLAATSREIS 08/05 - 13/05
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REISINFORMATIE
Reis : Rügen, Duitsland    
6-daagse standplaatsreis

VERTREK: maandag 8 mei 2017
RETOUR: Zaterdag 13 mei  2017

Kosten voor deze verwenreis: € 879,00 p.p.
Boekingen vóór 1 maart 2017: € 849,00 p.p.
Toeslag 1-persoonskamer: € 65,00 p.p.

HOTELINFORMATIE
Standplaatshotel: Park Hotel Sellin, Duitsland
Faciliteiten:
Lift, restaurant, bar, wifi , 
Alle kamers zijn voorzien van douche, toilet, 
televisie, föhn

PRIJS IS INCLUSIEF
•  Vervoer in luxe touringcar, opstappen in 

Friesland
• 2 x koffi e met gebak                                                                                     
•  5 x overnachting in hotel o.b.v. half pension 

(ontbijt en diner)
• Elke avond 1 consumptie bij het diner
• 6 x lunch(pakket)
• Bezoek aan Göhren, inclusief koffi e
• Rasender Roland (Göhren – Putbus)
• Diverse kundige gidsen
• Bezoek aan Stralsund
• Havenrondvaart Stralsund
•  Dagtocht naar Hiddensee, inclusief 

overtocht, koffi e aan boord
• Huifkartocht 
• Bezoek Kap Arkona, inclusief Arkonabahn
• Bezoek Vitt, Putgarden
• Bezoek Königstuhl
• Afscheidsdiner inclusief drankje

Zonne-Eiland Rügen

BUSREIZEN 2017

waar u in de handwerkersboerderij kunt meekijken over de schouders van pottenbakkers, smeden 
en steenslijpers. De prachtige vergezichten dragen bij aan deze mooie dag en we 
bezoeken de hoogste krijtrots van het eiland, de Königstuhl (118 

Sellin en rijden we met enkele tussenstops weer naar Friesland, 
voor het afscheidsdiner. Dan brengen wij u weer terug naar uw 
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DAG 1: MAANDAG 3 JULI Wanneer iedereen is opgehaald gaat u gezamenlijk koffi edrinken en 
maakt u kennis met uw reisgenoten. We vervolgen de reis door het Belgisch-Duits grensgebied en 
komen in de namiddag aan bij Hotel Koener. Na de kamerindeling heeft u nog voldoende tijd om de 
gezellige straatjes van Clervaux te verkennen, voordat u met de groep aan tafel gaat voor het diner. 

DAG 2: DINSDAG 4 JULI Vandaag brengt u een bezoek aan de hoofdstad van Luxemburg. 
Deze stad heeft zich ontwikkeld tot een belangrijk internationaal centrum en wordt omgeven 
door eeuwenoude stadswallen en vestingwerken, die door UNESCO zijn geclassifi ceerd als 
Werelderfgoed. Het centrum telt vele historische bouwwerken, waarvan u er een aantal zult zien 
tijdens een stadsrondrit met de Petrusse Express. Na nog wat vrije tijd in de stad gaat u met het 
gezelschap op weg naar Grevenmacher, beroemd om zijn wijnkelders ‘Caves Bernard-Massard’. Na 
de rondleiding in de kelders mag u natuurlijk ook nog één van de heerlijke wijnen proeven. Tevens is 
er gelegenheid om een wandeling te maken in de prachtige vlindertuin. Dan stappen we weer in de 
bus en rijden we terug naar Clervaux. 

DAG 3: WOENSDAG 5 JULI U gaat met uw reisgenoten op weg richting Trier. Na de koffi e maken 
we onder leiding van een Nederlandstalige gids een tour door deze oude stad met zijn rijke 
historie en vele bezienswaardigheden: de Porta Nigra, de keizerthermen, het amfi theater en de 
Dom herinneren aan de Romeinse tijd. Vervolgens gaat u in Trier aan boord voor een prachtige 
panorama-rondvaart over de Moezel. Geniet van de prachtige uitzichten!

DAG 4: DONDERDAG 6 JULI Na het ontbijt staat er een Nederlandstalige gids voor ons klaar, 
die ons de hele dag gaat vergezellen. De gids laat u de mooiste plekjes van het Müllerthal en de 
Ardennen zien en neemt ons mee op een aantal boeiende excursies. U brengt onder meer een 
bezoek aan Echternach en Wiltz, maar zeker Vianden en Beaufort met hun prachtige kastelen 
mogen niet ontbreken tijdens deze dagtocht. 

DAG 5: VRIJDAG 7 JULI Helaas is de laatste dag van deze vakantie aangebroken. Na het ontbijt 
gaan de koffers in de bus en moeten we weer noordwaarts reizen. Onderweg maakt u met uw 
reisgenoten een stop in Bastogne, bekend vanwege het Ardennenoffensief. Rond het middaguur 
bent u alweer op Nederlandse bodem. We gaan in Well aan boord van de Filia Mosae, voor 
een rondvaart over de Maas. Zo kunnen we ook nog een stukje natuurschoon van eigen land 
meenemen. Wanneer we verder rijden en dichter bij huis komen gaat u nog éénmaal met uw 
reisgenoten aan tafel voor een afscheidsdiner en brengen we u terug naar uw opstapplaats. 

DEZE REIS BRENGT U IN HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG. DIT KLEINE LANDJE GRENST 
AAN DUITSLAND, BELGIË EN FRANKRIJK. VANUIT HOTEL KOENER IN CLERVAUX, GELEGEN IN 
ÉÉN VAN DE MOOISTE DALEN VAN LUXEMBURG, MAAKT U SAMEN MET UW REISGENOTEN 
LEUKE DAGTRIPS EN UITJES. WE NEMEN U ONDER ANDERE MEE NAAR HOOFDSTAD 
LUXEMBURG EN DE OUDSTE STAD VAN DUITSLAND: TRIER. 

5-DAAGSE STANDPLAATSREIS 03/07 - 07/07

4

REISINFORMATIE
Reis : Luxemburg    
5-daagse standplaatsreis

VERTREK: maandag 3 juli 2017
RETOUR: vrijdag 7 juli 2017

Kosten voor deze verwenreis: € 679,00 p.p.
Boekingen vóór 1 maart 2017: € 649,00 p.p.
Toeslag 1-persoonskamer: € 75,00 p.p.

HOTELINFORMATIE
Standplaatshotel: Hotel Koener te Clervaux, 
Luxemburg
Faciliteiten:
Lift, restaurant, bar, wifi , Wellnesscentrum 
met o.a. sauna, zwembad, fi tness
Alle kamers zijn voorzien van douche, toilet, 
televisie, föhn

PRIJS IS INCLUSIEF
•  Vervoer in luxe touringcar, opstappen in 

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

(ontbijt en diner)
• Elke avond 1 consumptie bij het diner
• 5 x lunch(pakket)
• Bezoek aan Luxemburg Stad
• Stadsrondrit met Petrusse Express
•  Bezoek wijnkelders Grevenmacher, 

incl. 1 glas wijn
• Bezoek vlindertuin Grevenmacher
• Nederlandstalige gids Trier
• Panorama-rondvaart over de Moezel
•  Dagtocht Müllerthal en Ardennen met 

Nederlandstalige gids
• Bezoek Bastogne War Museum
•  Rondvaart over de Maas en Leukermeer 

inclusief lunch
• Afscheidsdiner inclusief consumptie

Luxemburg

BUSREIZEN 2017
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DAG 1: DINSDAG 8 AUGUSTUS Na de ophaalroute gaat u op weg naar onze eerste stop, waar u 
onder het genot van een kopje koffi e kennis maakt met uw reisgenoten. Dan rijdt u samen met 
uw reisgenoten verder, over de Duitse autowegen naar het Sauerland. Rond het middaguur kunt 
u aan tafel voor de lunch. Wanneer we in het Sauerland zijn, kunt u een bezoek brengen aan het 
Hermannsdenkmal. Dit 53 meter hoog monument verwijst naar de slag bij het Teutoburgerwoud 
en het verhaal van Hermann (Arminius) die gezien kan worden als een van de eerste grondleggers 
van het Germaanse rijk. Tevens bekijkt u de beroemde Externsteine, een bijzondere formatie 
zandstenen die ongeveer 120 miljoen jaar gelden zijn ontstaan. Tot slot brengt Birwa Tours u naar 
het hotel in Schmallenberg. 

DAG 2: WOENSDAG 9 AUGUSTUS Wanneer u heeft ontbeten, stapt u in de bus voor een 
indrukwekkende natuurtocht langs heuvels, bergen en liefl ijke dorpjes met vele vakwerkhuizen. 
Hoogtepunt van de tocht is de Kahler Asten,  de op één na hoogste berg van Noordrijn-Westfalen. 
Na de lunch in het hotel, brengt de chauffeur u naar Sondern, waar u aan boord gaat voor een 
rondvaart over de Biggesee, het grootste en mooiste stuwmeer van Duitsland. U kunt onder het 
genot van een kopje koffi e genieten van de prachtige vergezichten. In de namiddag brengt Birwa 
Tours u terug naar uw hotel. 

DAG 3: DONDERDAG 10 AUGUSTUS Vandaag maakt u samen met uw reisgenoten een dagtocht 
naar Willingen. U brengt eerst een bezoek aan de glasblazerij. Terwijl u meekijkt over de schouders 
van professionele glasblazers, leert u de eeuwenoude traditie van de glasblaaskunst kennen. 
Ook kunt u zelf de kunst van het glasblazen beoefenen en vervaardigd u met een beetje hulp, 
een onvergetelijk souvenir. Na de lunch brengt u een bezoek aan de het hoogste uitkijkpunt in 
Noorwest-Duitsland: de Hochheideturm, bovenop de 838 m hoge Ettelsberg. Het uitkijkplatform 
kunt u bereiken met een moderne personenlift of via de 241 treden van de trap. Dan nemen we 
de kabelbaan terug naar  de vallei. Na wat vrije tijd in Willingen, brengt de chauffeur u en uw 
reisgenoten terug naar het hotel. 

DAG 4: VRIJDAG 11 AUGUSTUS Vanmorgen kunt u de nabije omgeving van Schmallenberg 
verkennen, terwijl u wordt vervoerd in een huifkar. Een onvergetelijke ervaring! Na de lunch gaat 
u naar Warstein, waar een bekende bierbrouwerij staat. U krijgt hier een uitgebreide rondleiding. 
Met een treintje rijdt u door de hele brouwerij en krijgt het hele productieproces te zien. Na afl oop 
krijgt u een drankje aangeboden, waarna Birwa Tours u  en uw reisgenoten weer naar uw hotel 
brengt, ruim op tijd voor het diner. 

DAG 5: ZATERDAG 12 AUGUSTUS Vandaag is alweer de laatste dag 
van deze prachtige reis. Na het ontbijt gaan we op weg naar 
Emsbüren voor een bezoek aan Emsfl ower- en Erlebnispark. 
Er is hier veel te zien zoals: de productiehal en de kwekerij in 
pot- en perkplanten, de tropische tuinen, verschillende soorten 
groenten en snijbloemen die worden gekweekt in de prachtige 
vlindertuin. Dan brengt onze chauffeur u en uw reisgenoten 
over de grens voor het afscheidsdiner, waarna u naar uw 
opstapplaats wordt gebracht.

HET SAUERLAND HEEFT EEN ZEER AFWISSELEND LANDSCHAP, DAT VOOR HET GROOTSTE 
GEDEELTE BESTAAT UIT EEN MIDDELGEBERGTE MET TOPPEN TOT RUIM 800 METER MET 
DAARTUSSEN DIEPE DALEN. UITGESTREKTE BOSSEN, GRAZIGE WEIDEN, GLASHELDERE 
BEKEN EN RIVIEREN, PRACHTIGE STUWMEREN, HET SAUERLAND HEEFT HET ALLEMAAL. 
ALLE FACETTEN VAN DIT PRACHTIGE GEBIED LAAT BIRWA TOURS U ZIEN. DAT DOEN WE 
VANUIT HET UITSTEKENDE ALPIN HOTEL IN HET GEZELLIGE PLAATSJE SCHMALLENBERG. 

5-DAAGSE STANDPLAATSREIS 08/08 - 12/08

REISINFORMATIE
Reis : Sauerland    
5-daagse standplaatsreis

VERTREK: dinsdag 8 augustus 2017
RETOUR: zaterdag 12 augustus 2017

Kosten voor deze verwenreis: € 669,00 p.p.
Boekingen vóór 1 maart 2017: € 639,00 p.p.
Toeslag 1-persoonskamer: € 50,00 p.p.

HOTELINFORMATIE
Standplaatshotel: Alpin Hotel te Grafschaft/
Schmallenberg,  Duitsland
Faciliteiten:
Lift, bar, restaurant, gratis gebruik van 
zwembad, sauna, wifi , 
Alle kamers zijn voorzien van douche, toilet, 
televisie, balkon

PRIJS IS INCLUSIEF
•  Vervoer in luxe touringcar, opstappen in 

Friesland
•  Onderweg 2 x koffi e/thee met cake  en een 

lunch                                                                                
• Ontvangst in hotel met koffi e/thee en gebak
•  4 x overnachting met uitgebreid “Enjoy” 

ontbijtbuffet
• 4 x lunch(pakket)
• 4 x driegangenkeuzemenu
• Drankjes in het hotel van 17.00 – 24.00 
• Live-muziek / entertainment in hotel
• Rondrit met gids 
• Rondvaart Biggesee, inclusief koffi e
• Bezoek glasblazerij, inclusief koffi e
• Rit gondelbaan
• Bezoek Hochheideturm
• Huifkartocht 
•  Bezoek Warsteiner brouwerij inclusief 

drankje
• Bezoek Emsfl ower
• Afscheidsdiner inclusief 1 consumptie

Sauerland

BUSREIZEN 2017

Vandaag is alweer de laatste dag 

pot- en perkplanten, de tropische tuinen, verschillende soorten 
groenten en snijbloemen die worden gekweekt in de prachtige 
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DAG 1: MAANDAG 31 JULI Na de ophaalroute gaan we op weg naar onze eerste stop, waar u onder 
het genot van een kopje koffi e 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 koffi etafel. Vervolgens gaan we een fi lm 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 koffi e, 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 koffi e bij de scheepsliften in Strepy-Thieu. 
U krijgt een fi lm 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. 

5-DAAGSE EXCURSIEREIS 31/07 - 04/08

6

Noord-Brabant
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5-DAAGSE EXCURSIEREIS 31/07 - 04/08

7

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 koffi e 
en een zelfgebakken appelfl ap. 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 koffi e 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 koffi e
• Excursie Westlandse Druif inclusief lunch
•  Excursie Strepy-Thieu / Ronquieres inclusief 

koffi e en lunch
•  Excursie Vlasserij- en Suikermuseum, 

inclusief koffi e en lunch
• Rondvaart Biesbosch inclusief koffi e
•  Excursie Hortensiakwekerij inclusief koffi e 

en lunch
• Excursie Fruittuin Zandroos, inclusief koffi e
• Afscheidsdiner inclusief 1 consumptie

BUSREIZEN 2017

DAG 4: DONDERDAG 3 AUGUSTUS 
Vandaag gaan we op weg naar Klundert. Hier gaat u een bezoek 
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DAG 1: DONDERDAG 31 AUGUSTUS Vanaf uw opstapplaats rijden we naar het overnachtingshotel 
in Duitsland waar een heerlijk diner klaar staat.

DAG 2: VRIJDAG 1 SEPTEMBER Na het ontbijt vertrekt u richting de Oostenrijkse grens. Onderweg 
wordt er een bezoek gebracht aan het mooie stadje Kufstein waar elke dag rond 12.00 uur het 
Heldenorgel speelt. Aan het eind van de middag arriveert u in het hotel waar we gezamenlijk zullen 
dineren.

DAG 3: ZATERDAG 2 SEPTEMBER Deze dag staat in het teken van kristal, kaarsen en glas. In de 
ochtend brengt u een bezoek aan de Swarovski Kristallwelten in Wattens. Aansluitend rijden we 
naar Brixlegg, waar u kunt zien hoe de kaarsen met de hand worden gemaakt en beschilderd. Na 
de lunch brengt u een bezoek aan Rattenberg, met zijn prachtige beschilderde huizen het oudste 
en kleinste stadje van Tirol, welke een echt Middeleeuws karakter heeft. De ruim 600 jaar oude 
plaats is vooral bekend om zijn glasblazerskunst. In de smalle verkeersvrije straatjes vindt u leuke 
winkeltjes waar u mooi glaswerk kunt bewonderen en kopen. Voor het diner brengt Birwa Tours u 
terug naar het hotel.

DAG 4: ZONDAG 3 SEPTEMBER Vandaag heeft u een vrije dag. 

DAG 5: MAANDAG 4 SEPTEMBER Na het ontbijt gaat u op weg naar Schwaz. Hier gaat u dichtbij 
beleven hoe 500 jaar geleden meer dan 10.000 mijnwerkers naar zilver en koper zochten en Tirol tot 
een van de rijkste regio’s van Europa maakten. Eens was Schwaz de grootste mijnbouwmetropool 
van de wereld met meer dan 85% van de zilverproductie van de wereld. Hier krijgt u inzicht in alles 
over de grootste mijnbouw van de Middeleeuwen. Na de lunch gaat u op weg naar Pill, voor een 
bezoek aan het Tiroler Schnapsmuseum Plankenhof. In een historisch gebouw bevinden zich onder 
de kledergewelven de stookplaatsen voor de ‘Schnapsbrennerei’. Al 500 jaar wordt hier in grote 
koperen ketels de Obstler, vruchten- en kruidenbrandewijn gestookt. Bij dit museumbezoek hoort 
natuurlijk het proeven van deze pittige drank. 

DAG 6: DINSDAG 5 SEPTEMBER We vertrekken per touringcar voor een dagtocht naar 
de beroemde Grossglockner. Dit is, met een hoogte van 3798 meter, de hoogste berg van 

MOOIE MEREN, LIEFLIJKE DALEN EN RUIGE BERGEN VORMEN HET DECOR VAN DEZE REIS. 
OOSTENRIJK HEEFT DOOR DE JAREN HEEN EEN GROTE AANTREKKINGSKRACHT OP DE 
NEDERLANDSE VAKANTIEGANGER. BIRWA TOURS NEEMT U TIJDENS DEZE BUSREIS 
NAAR OOSTENRIJK MEE NAAR HET ZEER GELIEFDE PLAATSJE KIRCHBERG, GELEGEN IN 
HET BRIXENTAL IN TIROL. UW VERBLIJF ZAL IN HOTEL KIRCHENWIRT ZIJN. HET HOTEL IS 
GUNSTIG GELEGEN OP SLECHTS TWEE MINUTEN LOPEN VAN HET GEZELLIGE CENTRUM VAN 
KIRCHBERG. U MAAKT MET BIRWA TOURS VANUIT HET HOTEL PRACHTIGE TOCHTEN. 

10-DAAGSE STANDPLAATSREIS 31/08 - 09/09

8

Tirol
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10-DAAGSE STANDPLAATSREIS 31/08 - 09/09

9

Oostenrijk met diverse gletsjers 
en de eeuwige sneeuw. De berg     
is onder andere bereikbaar via de Grossglockner Hochalpenstrasse, die vanaf Zell am See 
via Bruck richting Heiligenblut loopt. Langs de 48 km lange tolweg zijn diverse uitzicht- en 
informatiepunten. Bij de Franz Jozef Höhe heeft u een perfect uitzicht over de gletsjer.
Tijdens het diner zult u waarschijnlijk nog lang napraten over deze mooie tocht.

DAG 7: WOENSDAG 6 SEPTEMBER Vandaag maakt u een prachtige merentocht door Oostenrijks 
en Duits gebied. Vanuit het Brixental daalt u af naar het Inntal, naar het plaatsje Jenbach. 
In Jenbach rijden we met de stoomtrein naar Maurach, waar u aansluitend een boottocht maakt 
over één van de vier bergmeren, de Aachensee. Na de lunch vervolgt u met Birwa Tours de weg 
via de Tegernsee en de Schliersee. Daarna rijdt u via een mooie route door het Manchfallgebirge 
weer terug naar Oostenrijk naar het hotel in Kirchberg.

DAG 8: DONDERDAG 7 SEPTEMBER Door het Salzburgerland rijdt u deze ochtend naar het mooie 
Zell am See. Dit kuuroord is prachtig gelegen op een schiereilandje in het grote Zeller meer. De 
oude Romaanse parochiekerk is zeker een bezoekje waard. Het gezellige centrum nodigt uit tot 
een wandeling of een kopje koffi e op één van de terrassen. Na de lunch brengt u een bezoek aan 
Kaprun, gelegen aan de voet van de machtige Kitzsteinhorn. Daarna brengt u een bezoek aan het 
interessante stuwmeer, de Wasserfallboden, dat op een hoogte van ruim 2000 meter ligt. U gaat 
hier het park Erlebniswelt Strom und Eis bezoeken. Aan het einde van de middag brengt Birwa 
Tours u terug naar het hotel voor het diner.

DAG 9: VRIJDAG 8 SEPTEMBER Na het ontbijt laat u Kirchberg achter u en rijdt Birwa Tours u naar 
Zuid-Duitsland. Onderweg worden diverse stops gemaakt. Aan het eind van de middag arriveert u 
bij het overnachtingshotel, waar er een diner op ons staat te wachten.

DAG 10: ZATERDAG 9 SEPTEMBER U verlaat het overnachtingshotel en gaat met de bus weer 
richting Nederland. U krijgt een lunchpakket mee voor onderweg. In de namiddag gaat u nog aan 
tafel voor het afscheidsdiner, waarna u naar uw opstapplaats wordt teruggebracht. 

REISINFORMATIE
Reis : Tirol    
10-daagse standplaatsreis

VERTREK: donderdag 31 augustus 2017
RETOUR: zaterdag 9 september 2017

Kosten voor deze verwenreis: € 1189,00 p.p.
Boekingen vóór 1 maart 2017: € 1159,00 p.p.
Toeslag 1-persoonskamer: € 121,00 p.p.

HOTELINFORMATIE
Overnachtingshotel: Hotel Gerber te Hösbach, 
Duitsland
Standplaatshotel: Hotel Kirchenwirt te 
Kirchberg, Oostenrijk
Faciliteiten:
Lift, restaurant, bar, Wellnesscentrum, 
Alle kamers zijn voorzien van douche, toilet, 
televisie, föhn, kluisje, gratis wifi 

PRIJS IS INCLUSIEF
•  Vervoer in luxe touringcar, 

opstappen in Friesland
• 2 x koffi e met gebak 
•  9 x overnachting in hotel o.b.v. half pension 

(ontbijt en diner)
•  Elke avond 1 consumptie bij het diner
•  8 x lunch, 2 x lunchpakket
• Toegang Swarovski inclusief koffi e met koek
• Toegang Kaarsenmakerij
• Stoomtrein Jenbach – Maurach
• Rondvaart Achensee
• Toegang Zilvermijn Schwaz
• Toegang Schnapsmuseum
• Dagtocht Grossglockner
• Koffi e met gebak in hotel op zondag
• Toegang Erlebniswelt Strom und Eis
• Muziekavond in hotel 
• Afscheidsdiner inclusief 1 consumptie  

BUSREIZEN 2017

Oostenrijk met diverse gletsjers 
en de eeuwige sneeuw. De berg     
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Reisvoorwaarden

Annulering: Indien een reis wordt geannuleerd, bent u de volgende 
annuleringkosten verschuldigd:
-  Bij annulering tot de 42e dag (exclusief)  
vóór de vertrekdag: 25% van de reissom.

-  Bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag (exclusief) 
vóór de vertrekdag: 35% van de reissom.

-  Bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) 
vóór de vertrekdag: 40% van de reissom.

-  Bij annulering vanaf de 21e dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór 
de vertrekdag: 50% van de reissom.

-  Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) vóór 
de vertrekdag: 75% van de reissom.

-  Bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief)  
tot de vertrekdag: 90% van de reissom.

-  Bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom 
Wanneer u een annuleringsverzekering heeft afgesloten, en u heeft 
een geldige reden voor de annulering, worden deze kosten doorgaans 
gewoon vergoed. Als annuleringsdatum geldt de datum waarop u 
de melding van annulering doet, mits u dit voor 18.00 uur aan ons 
doorgeeft. Anders geldt de eerstvolgende werkdag. 

Bagage: Per persoon mag u één koffer van normale afmetingen en max. 
20 kg gewicht meenemen en handbagage. Bij een tussenovernachting 
op een veerboot kunt u een tas met spullen voor één nacht meenemen. 
Dit kunt u beter niet doen bij een tussenovernachting in een hotel, want: 
koffers die ’s nachts in de bus blijven staan, zijn niet verzekerd!Op de 
veerboot is dat geen probleem; het autodek is tijdens de overtocht altijd 
afgesloten en dus verboden terrein!)

Boekingen: Inschrijving geschiedt door volledige invulling en 
ondertekening van het inschrijfformulier. Degene die een reis boekt, ook 
voor eventuele andere deelnemers, is hoofdelijk aansprakelijk  
voor ieder die door hem of haar wordt aangemeld. 

Diëten: Vermeld uw dieet op het inschrijfformulier. Wij geven dit 
dan door aan de hotels en/of restaurants, maar niet alle hotels en/of 
restaurants houden rekening met diëten of vragen een toeslag.  
Indien een hotel voor diëten een extra toeslag berekent, zal dit aan  
u worden doorberekend. 

Extra bagage: Overleg met de reisorganisatie indien u een  
rollator of (opvouwbare) rolstoel mee wilt nemen. Reizen naar 
bergachtige gebieden zijn over het algemeen niet geschikt voor  
een rollator of rolstoel. 

Grensdocumenten: Voor alle reizen binnen de EU is een geldig 
reisdocument (paspoort of Nederlandse identiteitskaart) verplicht. 

Haal- en brengservice: De haal- en brengservice is geldig in alle 
woonplaatsen in Friesland. Buiten Friesland zijn de opstapplaatsen in 
overleg tegen vergoeding.

Hotels: Het hotel waar u logeert is met zorg uitgekozen en beschikt over 
de omschreven faciliteiten. Door overmacht kan het een keer voorkomen 
dat u geen kamer met deze faciliteiten aantreft. Hiervoor kunt u ons niet 
aansprakelijk stellen. Sommige hotels hebben tegenwoordig ook een 
kamer voor minder validen. Wenst u hiervan gebruik te maken dan dient 
u dit, met redenen omkleed, kenbaar te maken op het inschrijfformulier. 

Klachtenregeling: Indien u onderweg of op de bestemming een klacht 
of onvolkomenheid constateert, dan wordt van uw verwacht  
dat u daarvan meteen melding maakt bij de reisleider of chauffeur.  
In bijna alle gevallen kan uw probleem meteen opgelost worden.  
Als uw klacht na uw melding niet naar tevredenheid opgelost is,  
kunt u dit tot 3 weken na thuiskomst kenbaar maken. 

Medicijnen: Neem uw medicijnen altijd mee. Laat ze niet achter op uw 
hotelkamer of in de bus. Neem een kopie van uw doktersrecept mee 
op reis. Tevens is het verplicht een pasje van uw zorgverzekeraar bij u te 
dragen.

Onvoldoende deelname: Birwa Tours behoudt zich het recht voor 
om bij onvoldoende deelname (minder dan 25 personen) de reis te 
annuleren. U kunt dan een andere reis uitzoeken, of wij storten de 
aanbetaling terug. Uiterlijk 4 weken voor vertrek van de door u geboekte 
reis, wordt u van de annulering in kennis gesteld. 

Prijzen: De prijzen in deze reisgids zijn per persoon op basis van 
2-persoons kamers. Wij behouden het recht de reissom aan te passen, 
indien wijzigingen in de vervoerskosten, koersverschillen  
of heffingen van derden daartoe aanleiding geven.

Reis- en annuleringsverzekering: Wij adviseren u om een 
reisverzekering af te sluiten. Bij ziekte of ongeval in het buiten-
land worden de kosten namelijk niet altijd door de zorgverzekeraar 
of uw verzekeringsmaatschappij vergoed. Ook adviseren wij u een 
annuleringsverzekering af te sluiten. Vaak kunt u dit gemakkelijk en 
snel regelen bij uw zorgverzekeraar. Birwa Tours is niet aansprakelijk 
voor schade waarvoor aanspraak of vergoeding bestaat uit hoofde 
van een reis- en/of annuleringsverzekering. De schade dient bij de 
verzekeringsmaatschappij te worden geclaimd.

Rouleren in de bus: Alleen de chauffeur en reisbegeleider hebben een 
vaste plaats. In overleg met de chauffeur vindt er een roulatiesysteem 
plaats. Op de achterbank in de bus kunt u wel een zitplaats reserveren.

Spullen vergeten: Laat u tijdens de reis iets liggen in het hotel, 
restaurant of ergens anders, dan kan dit op uw kosten worden 
nagezonden (indien weer terecht!).

Stichting Garantiefonds voor Touringcaroperators: Ons bedrijf is 
aangesloten bij de stichting GGTO. De stichting GGTO staat er voor 
garant dat u het reeds betaalde deel van uw reissom terugkrijgt indien 
de touroperator in financieel onvermogen komt. Dit kan zijn vóór uw 
vertrek maar ook tijdens uw verblijf op locatie. Bovendien garandeert de 
Stichting GGTO tijdens uw verblijf uw terugreis indien de touroperator als 
gevolg van financieel onvermogen, hier niet meer voor kan zorg dragen. 
Door de touroperator wordt voor deze garantiestelling een vast bedrag 
van 15 euro per boeking in rekening gebracht aan de consument. Dit 
bedrag is reeds bij onze prijzen inbegrepen. 

Valuta: In de meeste landen kunt u met de Euro betalen. Geld uit de 
muur halen is over het algemeen goedkoper dan omwisselen bij de bank. 
De chauffeur of reisbegeleider is u daarbij graag behulpzaam. Niet alle 
EU-landen hebben de Euro als betaalmiddel!

Vergissingen: Voor mogelijke zet- en drukfouten en/of vergissingen  
in dit reisprogramma kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Wij 
behouden het recht deze te wijzigen of te herstellen.

Vermissing / Diefstal: Bij vermissing of diefstal dient u aangifte te doen 
bij de politie in het land waar u verblijft.

Vragen: Heeft u vragen, wensen, op- of aanmerkingen, vooral 
ook tijdens de reis, geef die dan direct door aan de chauffeur of 
reisbegeleider. Let op: ná de reis kunnen wij vaak niets of weinig  
meer voor u doen.

Waardepapieren: Houd waardevolle papieren, zoals paspoort of 
identiteitskaart, altijd bij u. Laat ze niet achter op uw kamer of in de bus. 
Zorg voor een kopie!

Wat mag u van ons verwachten:
-  Zeer goed onderhouden touringcars met faciliteiten als comfortabele 
stoelen, klaptafeltjes, toilet, DVD, stereo geluidsinstallatie, koffiebar, 
koelkast, airco en veiligheidsgordels. 

-  Wij hebben ervaren chauffeurs in dienst. De chauffeur en eventueel de 
reisbegeleider blijft de hele reis bij u. Ook ’s avonds of ’s nachts kunt u, 
indien nodig, een beroep op hen doen.

Wensen: Birwa Tours zal, indien mogelijk, rekening houden met de 
wensen die u bij de boeking kenbaar heeft gemaakt. Helaas is dat niet 
altijd mogelijk, omdat we vaak afhankelijk zijn van derden. Het kan ook 
zijn dat u een toeslag moet betalen voor speciale wensen. 
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Hierbij reserveer ik de reis naar:    

  Hoofdaanmelder Medepassagier

Achternaam

Eerste naam voluit

Adres

Postcode/woonplaats

Telefoon

Mobiel nummer

Email

Geboortedatum

Paspoort/ID-nummer

Geldig tot

Soort kamer  1-p  / 2-p / 3-p 1-p  / 2-p / 3-p

Rollator mee  ja    /    nee ja    /    nee

Wanneer u alleen reist: wilt u  dat Birwa Tours een reisgenoot voor u zoekt  ja    /    nee

Dieetwensen: (Een speciaal dieet graag toelichten op een aparte bijlage)

Bijzonderheden: 

Opstapplaats: (Graag de dichtstbijzijnde bushalte of grote kruising aangeven)

In noodgevallen waarschuwen:

Naam:  Naam: 

Telefoonnummer:   Telefoonnummer:

Ondergetekende gaat akkoord met de voorwaarden zoals beschreven in de reisgids van Birwa Tours: 

Datum:  Datum:

 

Handtekening:   Handtekening:

Dit inschrijfformulier mag u opsturen naar:

Birwa Tours
C.Veenlandstrjitte 100 A
9104 BN Damwâld

Inschrijfformulier
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Wij doen meer! 
Groepsreizen
Birwa Tours is gespecialiseerd in meerdaagse 
groepsreizen in binnen- en buitenland. Ook voor 
bedrijfsuitjes, dagtochten en schoolreisjes kunt 
u ons benaderen. Heeft u zelf een plan of idee, 
dan werken wij dit graag voor u uit. Wij kunnen 
een op maat gesneden reis voor u maken, 
aangepast aan uw wensen en uw budget. 
Alles is mogelijk: van alleen touringcarvervoer 
tot compleet verzorgde reizen. Informeer gerust 
naar de mogelijkheden. 

Dagtochten
Ook voor dagtochten kunt u bij ons terecht.
Denk bijvoorbeeld aan: 
- De Huishoudbeurs
- De Keukenhof
- Libelle Zomerweek
- Margriet Winterfair
- Diverse middag- en dagtochten

Voor ons actueel aanbod kunt u de website raadplegen: 
www.birwa.nl

C.Veenlandstrjitte 100 A
9104 BN Damwâld
T 0511 42 41 35
F 0511 42 40 15
info@birwa.nl
www.birwa.nl
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