
DAG 1: MAANDAG 13 MEI Na de ophaalroute gaan we onder het genot van een kopje koffie 
nader kennis met elkaar maken. Dan rijden we verder richting Zuid-Holland, waar we in Den Haag 
een bezoek gaan brengen aan miniatuurstad Madurodam. Madurodam geeft een beeld van de 
Nederlandse samenleving door middel van ruim 700 maquettes van gebouwen uit alle delen van 
Nederland. Het is een miniatuurstad ‘met een glimlach’: veel, soms komische, situaties uit het 
dagelijkse straatleven worden uitgebeeld. Wanneer we hier uitgekeken zijn, gaan we op weg naar 
ons standplaatshotel, dichtbij het strand van Scheveningen. Na de kamerindeling kunnen we aan 
tafel voor een heerlijk 3-gangendiner. 

DAG 2: DINSDAG 14 MEI Na het ontbijt stappen we in de bus en gaan we op weg naar Gouda.  
Daar aangekomen brengen we een bezoek aan Punselie’s koekjesfabriek, waar heerlijke 
stroopkoekjes gebakken worden. Tijdens de excursie door de fabriek krijgt u het hele 
productieproces te zien, van deegmachine tot gluren in de oven. En natuurlijk kunt u zelf de verse 
koekjes proeven van de band. Voor het middagprogramma blijven we in Gouda. Bij Ambachtelijk 
Gouda zien we 6 Goudse ambachten onder één dak: bierbrouwer, pijpenmaker, kaarsenmaker, 
kaasmaker, stroopwafelbakker en over het vervaardigen van Delfts Blauw. Elk ambacht is 
ondergebracht in een trapgevelhuisje anno 1800. Elk huis vertelt en toont de geschiedenis 
van het ambacht. U ziet er o.a. de gereedschappen waarmee gewerkt werd en de producten 
en verpakkingen die gemaakt werden. Op een TV scherm kunt u het productieproces en de 
geschiedenis zien. Natuurlijk is dit alles inclusief demonstraties en proeverij. 

DAG 3: WOENSDAG 15 MEI Vandaag staat metropool Rotterdam op het programma. Onder leiding 
van een gids maken we een rondrit door de moderne stad met zijn prachtige architectuur, zijn 
indrukwekkende skyline en één van de grootste havens van de wereld. Een rondrit boordevol 
informatie en anekdotes. Na deze ‘citytour’ gaan we aan tafel in een wel heel bijzonder restaurant, 
wat niet voor niets ‘Het best bewaarde geheim van Rotterdam’ genoemd wordt. Na de lunch heeft u 
nog even vrije tijd in de stad, waarna de bus u naar de Euromast brengt, dé hoogste uitkijktoren van 

LEKKER WEG IN EIGEN LAND! DE PROVINCIE ZUID-HOLLAND HEEFT ONS ZOVEEL TE BIEDEN, 
MAAR VANUIT FRIESLAND IS HET HELAAS NIET TE DOEN VOOR EEN DAGTOCHT. DAAROM 
BIEDEN WIJ DEZE 5-DAAGSE REIS AAN, MET EEN PRACHTIG DAGTOCHTEN-PROGRAMMA: 
ONDER ANDERE EEN BUSTOUR DOOR ROTTERDAM, EEN BEZOEK AAN AMBACHTELIJK GOUDA, 
EEN BOEIENDE EXCURSIE DOOR HET PRACHTIGE LAND VAN STRIJEN. EN DAN S ’AVONDS NA 
HET DINER NOG EEN FRISSE NEUS HALEN OP HET STRAND VAN SCHEVENINGEN. WEER ZO’N 
HEERLIJKE VERWENREIS VAN BIRWA TOURS. 
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Nederland! Hier heeft u op 100 meter hoogte het beste uitzicht op de mooie stad en  
er is natuurlijk een lift die u naar boven brengt. Dan rijden we terug naar Scheveningen,  
waar wederom een heerlijk diner voor ons klaarstaat. 

DAG 4: DONDERDAG 16 MEI Na het ontbijt gaan we naar Het land van Strijen. Een erg leuk en 
landschappelijk aantrekkelijk gebied net boven de Moerdijk met kleine dorpjes en een bewogen 
geschiedenis. Hier brengen we eerst een bezoek aan het Smederijmuseum, waar de ouderwetse 
smidswoning nog authentiek is ingericht. De smid geeft een demonstratie. Daarna wordt door 
het prachtige ‘Land van Strijen’ een deel van de Watersnoodroute 1953 gereden: een  boeiende 
excursie langs prachtige vergezichten, natuurgebieden, het traject van de hogesnelheidstrein, 
de tragische watersnoodrampplaatsen en langs het Hollandsch Diep. Na de lunch gaan we naar 
Ridderkerk voor een bezoek aan Chocolade-atelier Van Noppen. Kijken naar een vakman verveelt 
geen seconde. Zeker wanneer u de enthousiaste chocolatier aan het werk ziet. Hij toont zijn 
ambacht tijdens het maken van allerlei bonbons en uiteenlopende chocoladefiguren en neemt u 
mee in het proces van ‘boon tot bonbon’. U keurt ter plekke de kwaliteit: zo vers heeft u nog nooit 
een bonbon geproefd! 

DAG 5: VRIJDAG 17 MEI De koffers gaan weer in de bus op deze laatste dag. Maar voordat we 
terug naar Friesland gaan, staat er nog een interessante dag op het programma. In Leerdam gaan 
we naar het Nationaal Glasmuseum. De rondleiding wordt gedaan door gidsen die vroeger zelf in 
de fabriek gewerkt hebben. Na de lunch: Vuur, rook, hitte. Vloeibaar glas wordt live omgevormd 
tot iets moois. In Glasblazerij Leerdam, kunt u met eigen ogen aanschouwen hoe het proces van 
glasblazen in zijn werk gaat. Het lijkt zo makkelijk, maar het is o zo moeilijk! Vanaf de tribune is 
er uitstekend zicht op wat zich op een paar meter afstand afspeelt. Er wordt door deskundige 
voorlichters uitleg gegeven bij wat de glasblazers doen. Dan gaan we op weg naar het restaurant 
voor het afscheidsdiner, waarna u weer naar de opstapplaats wordt gebracht. 

REISINFORMATIE
Reis : Zuid-Holland  
5-daagse standplaatsreis

VERTREK: maandag 13 mei 2019
RETOUR: vrijdag 17 mei 2019

KOSTEN VOOR DEZE VERWENREIS
Vroegboekprijs: € 799,00 p.p.
Boekingen na 1 maart 2019: € 829,00 p.p.
Toeslag 1-persoonskamer: € 100,00 p.p.

HOTELINFORMATIE
Standplaatshotel: Badhotel Scheveningen, 
Den Haag/Scheveningen
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. half pension 

(ontbijt en diner)
•  Elke avond 2 consumpties bij het diner
•  Elke dag lunch
•  Elke dag koffie/thee met wat lekkers
•  Bezoek Madurodam
•  Bezoek Punselie’s
•  Bezoek Ambachtelijk Gouda
•  Rondrit met gids door Rotterdam
•  Bezoek Euromast
•  Bezoek Smederijmuseum
•  Rondrit met gids Land van Strijen
•  Bezoek Chocolade-atelier Van Noppen
•  Bezoek Glasmuseum
•  Bezoek Glasblazerij Leerdam
•  Afscheidsdiner inclusief consumptie
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