
DAG 1: MAANDAG 7 OKTOBER Na de ophaalroute en de koffiestop komen we rond het  
middaguur aan bij Hotel Millings Centrum, waar we na de kamerindeling aan tafel gaan voor  
de lunch. ’s Middags gaan we een rondrit maken met een paardentram. 

DAG 2: DINSDAG 8 OKTOBER Onder leiding van een gids maken we een prachtige Duitslandtocht. 
We komen onder andere langs Kleef en Xanten. Na de lunch gaan we naar Tiel, voor een bezoek 
aan het Flipje- en Streekmuseum. 

DAG 3: WOENSDAG 9 OKTOBER Fluisterstil door de Ooijpolder met de Zonnetrein. U hooft de 
vogels fluiten, koeien loeien en de gids vertellen over dit unieke stukje natuur langs de Waal,  
tijdens een bijzondere rondrit door een gebied met schitterende vergezichten. In de middag gaan 
we naar Beneden-Leeuwen, voor een excursie bij De Breierij. 

DAG 4: DONDERDAG 10 OKTOBER Na het ontbijt gaan we aan boord van De Sluizer voor een 
rondvaart door recreatie-en natuurgebied De Gouden Ham, met historische en pittoreske plaatsjes 
zoals Maasbommel, Megen en Appeltern. Tussen de middag gaan we aan tafel voor de lunch, 
waarna we een bezoek gaan brengen aan De Kleine Heerlijkheid. Hier krijgen we een rondleiding 
door de wijngaard en hoort u van alles over de escargotteelt. 

DAG 5: VRIJDAG 11 OKTOBER Alweer de laatste dag van deze reis. Maar voordat we richting 
Friesland gaan, brengen we nog een bezoek aan De Tinnen Roos, de ambachtelijke tingieterij van 
Millingen aan de Rijn. Hier krijgen we door middel van uitleg en demonstratie een indruk van het 
ambacht tingieten. Als de lunch is genuttigd gaan we op weg naar het noorden. Voordat we aan 
tafel gaan voor het afscheidsdiner, hebben we nog wat vertier met z’n allen. Na het diner wordt  
u teruggebracht naar uw opstapplaats. 

MIDDEN IN HET LEUKE DORP MILLINGEN AAN DE RIJN, VINDT U HOTEL MILLINGS 
CENTRUM. MOOI EN RUSTIEK GELEGEN AAN DE RIVIER, IN HET NATUURRESERVAAT 
DE GELDERSE POORT, MET ALS BELANGRIJKSTE ONDERDEEL DE MILLINGER WAARD 
EN NABIJ DE OOIJPOLDER. VANUIT DIT HOTEL MAKEN WE DIVERSE UITSTAPJES IN 
DE OMGEVING. 

5-DAAGSE STANDPLAATSREIS 07/10 - 11/10
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REISINFORMATIE
Reis : De Gelderse Poort,  
5-daagse standplaatsreis

VERTREK: maandag 7 oktober 2019
RETOUR: vrijdag 11 oktober 2019

KOSTEN VOOR DEZE VERWENREIS
Vroegboekprijs: € 579,00 p.p.
Boekingen na 1 juni 2019: € 609,00 p.p.
Toeslag 1-persoonskamer: € 45,00 p.p.

HOTELINFORMATIE
Standplaatshotel: Hotel Millings Centrum, 
Millingen aan de Rijn 
Faciliteiten: restaurant, bar, lift
Alle kamers zijn voorzien van douche, toilet, 
televisie, gratis wifi, föhn

PRIJS IS INCLUSIEF
•  Vervoer in luxe touringcar, opstappen in 

Friesland
•   4 x overnachting in hotel o.b.v.  

vol pension (ontbijt, lunch en diner)
•  Elke avond onbeperkt consumpties  

bij het diner
•  Elke dag koffie/thee met wat lekkers
•  Elke avond vertier in het hotel 
•  Rondrit met Paardentram
•  Rondrit met gids Duitsland
•  Bezoek Flipje- en Streekmuseum
•  Rondrit met Zonnetrein
•  Bezoek De Breierij
•  Rondvaart De Gouden Ham
•  Bezoek De Kleine Heerlijkheid
•  Bezoek De Tinnen Roos
•  Afscheidsdiner inclusief consumptie

De Gelderse Poort

BUSREIZEN 2019


