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Dagtochten • Klaverjasreizen
Minitrips • winter/voorjaar 2017/18
Beste lezer,
Deze zomer zijn wij weer actief bezig geweest met het vinden van de leukste bestemmingen voor de winter- en 
voorjaarsperiode 2017/2018. Ons aanbod is afwisselend met dagtochten, excursie- & klaverjasreizen. Naast de 
bekende klassiekers als het Amsterdam Light Festival en de klaverjasreis naar Valkenburg hebben we ook prachtige 
nieuwe reizen voor u samengesteld. Wat dacht u van een bezoek aan een cactus-oase, de Markthal in Rotterdam of 
een excursiereis naar de Moezel waar de wijn zal vloeien!?

Al onze tochten verzorgen wij met moderne luxe touringcars, voorzien van alle comfort onder begeleiding van 
een gekwalificeerde chauffeur/reisbegeleider. Zoals u van ons gewend bent zal  het tijdens onze verzorgde 

dagtochten en meerdaagse reizen aan niets ontbreken. Kijkt u onze brochure eens rustig door, wij zijn 
ervan overtuigd dat er iets voor u tussen zit. 

Voor straks alvast een goede reis toegewenst!

Met vriendelijke groet, Directie en medewerkers van

Hooyberg Busreizen
Voor meer informatie willen wij u verwijzen naar onze website: www.hooyberg.nl

Aan het eind van het jaar komt het Kerstgevoel weer boven en staat alles in het teken van 
de sfeervolle Kerstdagen.
Ook dit jaar gaan wij weer naar de gezellige Kerstmarkt rondom Kasteel de Haar in 
Haarzuilens (20e editie). Deze dagtocht is een sprookjesachtige Kerstbeleving!

Vanaf uw opstapplaats rijden we rechtstreeks naar Kasteel de Haar in Haarzuilens waar we 
een grote Kerstmarkt met ruim 250 stands bezoeken. De stands zijn verwarmd en langs 
verharde paden gesitueerd. Naast een geweldig dagje uit voor jong en oud is de Country 
Christmas Fair dé plek om alvast in de juiste sfeer te komen en te shoppen voor geweldige 
decoraties, delicatessen en de leukste presentjes.

Inclusief:
•	 Vervoer per touringcar
•	 	Entree Kerstmarkt kasteel de Haar

Opstapschema: 3

Thuiskomst: ± 18.00 uur

€ 38,50 p.p.

AAN-

RADER

Country & Christmas Fair  
kasteel De Haar 

Zondag 26 november 2017

Düsseldorf: Ieder jaar is het weer een genot om de Duitse stad Düsseldorf tijdens de 
Kerstperiode te bezoeken. In Düsseldorf is het met de talloze Kerstkraampjes gezellig 
vertoeven. De Kerstmarkt overstijgt de fantasie van iedere Kerstliefhebber! U wordt aan 
de rand van de Altstad afgezet, zodat u direct het centrum inwandelt en daardoor volop 
gelegenheid heeft om te winkelen.

Oberhausen, Centro: Op een uurtje van Roermond ligt het Duitse plaatsje Oberhausen. 
Het grote overdekte winkelcentrum CentrO wordt geheel in Kerstsfeer gehuld en er zijn 
er talloze Kerstartikelen verkrijgbaar.
U vindt er meer dan 200 (voor een groot deel overdekte) winkels, 18 restaurants, 
23 fast-food eethuisjes, en meer dan 100 Kerstkraampjes. Als dat geen uitnodiging is om 
mee te gaan!

Essen: De winkelstad aan de Ruhr, heeft een vaste plaats veroverd tussen de grote 
Duitse Kerstmarkten. Vanaf de parkeerplaats van de bus wandelt u direct het 
voetgangerscentrum in met zijn 700 in Kerstsfeer versierde winkels, omringd door 
Kerstkraampjes.

Dortmund: Eén van de grootste en mooiste Kerstmarkten in Duitsland! Er zijn meer dan 
300 kraampjes en heel veel ambachten te bewonderen. Daarnaast is er ook een breed 
aanbod aan eten en drinken. Wij zetten u af in het centrum zodat u zich direct midden in 
de Kerstsfeer van Dortmund bevindt.

Aankomst: ± 11.30 uur
Vertrek: ± 16.30 uur
Vertrek data:
Zaterdag  25 november 2017:
Düsseldorf en Oberhausen
Zaterdag 2 december 2017:
Dortmund en Oberhausen
Zaterdag 9 december 2017: 
Düsseldorf, Essen, Dortmund en Oberhausen
Woensdag 13 december 2017: 
Düsseldorf en Oberhausen 
Zaterdag 16 december 2017: 
Düsseldorf, Essen, Dortmund en Oberhausen
Opstapschema: 4
*  Mogelijkheid bestaat dat er 2 bestemmingen 

gecombineerd worden in één touringcar
Alle winkeltochten voor de vaste lage prijs van

€ 23,00 p.p.

Kerstmarkten & Winkeldagtochten
Düsseldorf - Oberhausen - Essen - Dortmund



Beleef een schitterende avond op de grachten van Amsterdam.

Amsterdam Light Festival is een cultureel festival voor jong en oud dat jaarlijks de pracht 
van de stad in de schijnwerpers zet. De stad Amsterdam wordt uitgelicht met spectaculaire 
nationale en internationale lichtkunst tijdens het Amsterdam Light Festival. En… er is geen 
betere manier om Amsterdam te bekijken dan met de touringcar én vanaf het water!

Voordat we aan boord gaan van de rondvaartboot maken we een korte stadstour door 
Amsterdam. Wij rijden door de mooie straten van Amsterdam met de grachten en 
grachtenpanden, prachtige monumenten en pleinen.

Na de rondrit stappen we om 17.00 uur aan boord en ervaren de speciale ‘Water Colors 
Route’ van het Amsterdam Light Festival tijdens een rondvaart van 75 minuten door de 
sfeervol verlichte grachten van Amsterdam. Nadat we van dit schouwspel hebben genoten 
trakteren wij u rond 18.45 uur op een heerlijk diner zodat u voldaan naar huis gaat!

Opmerking: In verband met het late diner raden wij u aan met een gevulde maag op pad te 
gaan! Aan boord van de rondvaartboot kunnen geen rollators meegenomen worden.

Amsterdam Light Festival,  
water colors cruise 

Donderdag 14 december 2017

De tweede week van december staat Evenementenhal ‘Gorinchem’ in het teken staan 
van de allergrootste indoor Kerstmarkt van Nederland.

Met in totaal 15.000m² aan ruimte en meer dan 500 standhouders wordt de hal 
omgetoverd tot een waar Kerstparadijs waar trends en nostalgie elkaar ontmoeten.

U vindt een ‘Luxury street’ waar u juweliers, kleding, schoenen en decoratie kunt 
vinden. Een nostalgische kermis met draaimolen, schaatsbaan, echte Dickensfiguren 
en andere kinderspelletjes zorgt voor veel vertier onder jong en oud.

Aan de inwendige mens is ook gedacht! Alles gebeurt in de welbekende houten 
Kersthuisjes met Kerstversieringen en lampjes. Op het podium worden diverse 
demonstraties gegeven en muzikale acts laten van zich horen.

De Kerstman en zijn elfen in de arrenslee zullen niet ontbreken. Een fotomoment 
waard!

Inclusief:
•	 Vervoer per touringcar
•	 Entree Kerstmarkt Gorinchem (€ 15,-)

Opstapschema: 3

Thuiskomst: ± 18.30 uur

€ 35,00 p.p.

Kerstmarkt Gorinchem. Grootste  
indoor Kerstevent van Nederland!! 

Zondag 10 december 2017

Inclusief:
•	 Vervoer per touringcar
•	 Rondrit en spectaculaire rondvaart door 

de verlichte grachten van Amsterdam
•	 Diner (3-gangen)

Opstapschema: 8

Thuiskomst: ± 21.00 uur

€ 58,50 p.p.

TOPPER

Inclusief:
•	 Vervoer per touringcar
•	 Koffie met Kerstlekkernij(2x)
•	 Entree tuinen en kaarsjesavond
•	 Stamppot (2 soorten) & Kerstdessert
•	 Orchidee in cadeauverpakking

Opstapschema: 7

Thuiskomst: ± 22.30 uur

€ 54,50 p.p.

Reis van droomwereld naar droomwereld.

Volg de prachtige routes door de tuinen en laat bloemen, vlinders en vogels uw 
winterdroom inkleuren. Door kilometers Kerstverlichting, fonteinen en gezellige zitjes lijkt 
het park uit een sprookjesboek geslopen.

Deze dag halen wij u niet al te vroeg op en rijden in één keer naar Luttelgeest. Hier worden 
we omstreeks 14.30 uur hartelijk ontvangen met koffie en een Kerstlekkernij. Aansluitend 
kunt u genieten van de tuin in Kerstsfeer en de Kerstmarkt.

Om 17.00 uur komen de Kerstelfjes tevoorschijn om duizenden kaarsjes, lampjes en 
lantaarns te ontsteken en worden fonteinen en watervallen sfeervol verlicht. De magische 
beleving die dan ontstaat kunt u alleen beschrijven als u deze lichtjesdroom zelf hebt 
beleefd.

Om 18.00 uur staat er nog een heerlijke winterse maaltijd voor u klaar met 2 soorten 
stamppot en een Kerstdessert.

Ga met ons mee en beleef de magie van Kerst!

Opmerking: In verband met de ophaaltijd rond het middaguur raden wij u aan om met 
een goed gevulde maag op pad te gaan of een versnapering mee te nemen.

Winterdroom en kaarsjesavond  
in de Orchideeën Hoeve 

Vrijdag 8 december 2017



Inclusief:
•	 Vervoer per touringcar
•	 Koffie met gebak (2x)
•	 Mooie Koninginnentocht met gids
•	 Warme lunch (3-gangen)
•	 Entree Winterpaleis Het Loo

Opstapschema: 2

Thuiskomst: ± 19.00 uur

€ 59,50 p.p.

Museum Paleis Het Loo haalt de mooiste serviezen, tafelstukken, glas en kristal uit de kast 
voor deze speciale editie. Vanwege de aanstaande renovatie is het voorlopig de laatste keer 
dat de Kerstopstelling met gedekte tafels en versierde Kerstbomen in het paleis is te zien. 
Mis deze kans niet! 

De Eetkamer van Prinses Margriet wordt dit jaar definitief voor de laatste keer opengesteld. 
Het Stallenplein is tijdens de openstelling traditiegetrouw omgetoverd tot een winterwereld 
vol ijspret rond de schaatsbaan.

We vertrekken vanaf uw opstapplaats en rijden naar Harskamp waar de koffie met gebak 
voor u klaar staat. Na de koffie staat de Koninginnentocht op het programma. In een 
bijzondere rondrit onder leiding van uw gids rijden we door Apeldoorn en omgeving waarin 
de nadruk wordt gelegd op Koningin Wilhelmina. Na ongeveer 1,5 uur zijn we terug bij het 
restaurant voor de lunch.

De middag zult u doorbrengen op Winterpaleis Het Loo.

Winterpaleis Het Loo Dinsdag 19 december 2017

Inclusief:
•	 Vervoer per touringcar 
•	 Koffie met Kerstgebak (2x) 
•	 Rondrit door de Utrechtse Heuvelrug 
•	 Kerstdiner met live muziek (5-gangen)

Opstapschema: 6

Thuiskomst: ± 18.30 uur

€ 69,50 p.p.

Op 2e Kerstdag staat er een gezellige dag op de Utrechtse Heuvelrug op het programma. 
Wie de Utrechtse Heuvelrug doorkruist kan zien dat deze uit de IJstijd stamt, maar ziet ook 
dat de recentere geschiedenis prachtige vingerafdrukken heeft achtergelaten. 

Het is een vorstelijk gebied dat gekroond is met prachtige tuinen en paleizen. Ridders, 
bisschoppen, prinsen en prinsessen en rijkaards hebben hun sporen zichtbaar nagelaten.

We vertrekken in de ochtend niet zo vroeg, zodat u niet voor dag en dauw naar uw 
opstappunt hoeft te komen. 

Na onze ophaalroute rijden we naar Houten. Rond het middaguur worden wij daar gastvrij 
ontvangen met koffie met Kerstgebak in Restaurant De Engel. 

Aansluitend zal uw chauffeur-reisleider een interessante rondrit maken langs historische 
locaties op de Utrechtse Heuvelrug. 

Terug in Restaurant De Engel staat er een grandioos Kerstdiner voor ons klaar met gezellige 
‘live’ muziek. 

Na deze gezellige dag rijden wij weer richting huis. 

Kerstdagtocht, 2e Kerstdag Dinsdag 26 december 2017

Inclusief:
•	 Vervoer per touringcar
•	 Uitgebreide Kerst koffietafel
•	 Rondrit door de Landerdse Peel o.l.v. gids
•	 Kerstdiner met live muziek (5-gangen)

Opstapschema: 6

Thuiskomst: ± 22.00 uur

€ 77,50 p.p.

Ook dit jaar hebben we weer een gezellige Kerstdagtocht samengesteld. Niet al te vroeg 
rijden we via onze servicelijnen richting de Peelstreek voor de koffietafel in Kerststijl in 
restaurant Het Witte Huis. Dit restaurant staat bekend om zijn geweldige Kerstsfeer, 
uitstekende keuken en zeer goede service.

Vervolgens gaat u onder leiding van een gids een schitterende rondrit maken door de 
ongerepte natuur van de Landerdse Peel. Terug in het restaurant staat er een grandioos 
5-gangen Kerstdiner voor ons klaar met gezellige ‘live’ muziek. Het menu bestaat uit een 
heerlijke kipcocktail, Brabantse soep, mals gebraden rundvlees, kippendijen en pangafilet 
met bijpassende garnituren, bavarois met ijs en slagroom en koffie toe.

Na deze gezellige dag & avond rijden wij weer richting huis.

Ga lekker mee met Hooyberg reizen tijdens de Kerstdagen en geniet van al het goeds! 

Kerstdagtocht, 1e Kerstdag Maandag 25 december 2017

Inclusief:
•	 Vervoer per luxe touringcar en bezoek aan 

Maastricht

Opstapschema: 4

Thuiskomst: ± 20.00 uur

€ 23,00 p.p.

Rond de Kerst is het centrum van Maastricht omgetoverd tot een prachtig winters landschap. 
Magisch Maastricht, zoals de Kerstmarkt hier heet, is altijd een enorme happening. Op het 
plein vind je onder andere tientallen gezellige kraampjes die de mooiste Kerst snuisterijen 
verkopen. Daarnaast is het plein uitgerust met leuke attracties voor jong en oud. 

Speciaal voor de Kerstdagen is er een schaatsbaan aangelegd, kunt u een ritje maken in een 
metershoog reuzenrad of een rondje maken in een ouderwets draaicarrousel. Ook rijdt er 
speciaal voor de kinderen een Kersttreintje rond. Uiteraard kom je ook de Kerstman met zijn 
elfen en rendieren tegen op deze sfeervolle Kerstmarkt!

U wordt in het centrum afgezet zodat u direct het sfeervolle Maastricht kunt ontdekken.

Om 16.30 uur zal de comfortabele touringcar weer huiswaarts keren. 

Shoppen in Magisch Maastricht Zaterdag 16 december 2017



Inclusief:
•	 Vervoer per touringcar
•	 Koffie met gebak (1x)
•	 Mooie rondrit
•	 Warme lunch zoals omschreven
•	 Optreden IJsselzangers (incl. 1x koffie of 

thee)

Opstapschema: 3

Thuiskomst: ± 18.00 uur

€ 49,95 p.p.

Onder begeleiding van onze chauffeur gaat u deze dag met de touringcar richting 
Montfoort. Aangekomen bij onze gastheren van de Heeren van Montfoort wordt u 
ontvangen met een kopje koffie of thee met Montfoorts slagroom gebak.

Na de koffie neemt u weer plaats in de touringcar en wordt er een mooie rit door de 
omgeving gemaakt. De chauffeur rijdt u langs de mooiste plekjes en zal u onderweg 
het een en ander vertellen over de omgeving. 

Terug op de sfeervolle locatie is het tijd voor een heerlijke, warme lunch: schnitzel op 
grootmoeders wijze bereid in een pannetje met gebakken aardappeltjes, jus, diverse 
groentes en zuur èn natuurlijk pudding en luxe ijstaart, de specialiteit van het huis, na!

We blijven de middag lekker in het restaurant en krijgen bezoek van de IJsselzangers.

Dit Montfoortse koor, bestaande uit 15-25 personen, zingt shanty’s, zeemansliederen 
en oud-Hollandse liedjes, zowel in het Nederland als in het Engels en Duits.

Er zijn twee optredens van elk een half uur.

Na dit leuke optreden is het helaas weer tijd om terug naar uw opstapplaats te keren.

Muzikaal Montfoort Woensdag 7 maart 2018

Inclusief:
•	 Vervoer per touringcar
•	 Koffie met gebak (2x)
•	 Rondrit Graafschap
•	 Warme lunch (3-gangen)
•	 Entree incl. uitleg
•	 Koffie/thee met koek 
•	 Cactus mee naar huis!

Opstapschema: 2

Thuiskomst: ± 19.00 uur

€ 52,50 p.p.

Lang geleden waren in Nederland de hertogen en graven veelvuldig met elkaar in 
gevecht om gebieden te vergroten. De Graafschap is zo’n eeuwenoud gebied wat 
verscholen ligt achter de IJsselvallei.

De karakteristieke omgeving en uitstraling is nooit verloren gegaan zo ook het 
streekdialect en de weidse uitgestrekte landschappen.

Traditiegetrouw maken we eerst een koffiestop op de route richting het verste 
gedeelte van Gelderland. Nadat we de Gelderse vallei verlaten hebben rijden we via 
een schitterende route naar ons lunchadres. Na de lunch verplaatsen we ons naar 
“Anny Cactus”. Anny gaat ons alles vertellen over cactussen in haar cactus oase. 
We krijgen ook nog koffie met oma’s-kruidkoek en iedereen krijgt een cactus mee!

Ontdek de Graafschap Woensdag 14 maart 2018

NIEUW

Inclusief:
•	 Vervoer per touringcar
•	 Drankje
•	 Warm & koud buffet
•	 Muzikale middag met ‘live’ muziek en 

bingo (incl. bingokaarten en leuke prijzen)

Opstapschema: 6

Thuiskomst: ± 17.30 uur

€ 41,50 p.p.

Inclusief:
•	 Vervoer per touringcar
•	 Koffie met gebak (2x)
•	 Warme lunch (3-gangen)  

incl. 1 consumptie
•	 Bezoek aan de Tinnen Roos

Opstapschema: 3

Thuiskomst: ± 19.00 uur

€ 37,50 p.p.

Onze traditionele “Nieuwjaarsknaller” mag natuurlijk ook dit jaar niet 
ontbreken. 

Zoals vertrouwd rijden we niet al te vroeg van huis richting Gelderland 
en wijden het nieuwe jaar in met een welkomstdrankje in Scherpenzeel. 
Vervolgens genieten wij van het koude en warme buffet met gezellige ‘live’ 
muziek.

Een middag vol gezelligheid; u kunt dansen en zingen zoveel u wilt, lekker eten en 
meespelen met een super gezellige bingo. Misschien wint u nog een prijs?

Ga met ons mee en proost samen met Hooyberg Reizen op een reislustig en gezond 2018!

Wilt u genieten van de unieke natuur in het mooie Gelderland? Dan is dit uw kans!

De dag begint met een kopje koffie en een heerlijk stuk appelgebak. Vervolgens rijden we 
via een mooie route naar Millingen aan de Rijn waar we hartelijk ontvangen worden met 
een warme lunch.

’s-Middags brengen we een bezoek aan de Tinnen Roos. Tijdens een presentatie neemt de 
tingieter u mee naar het verleden en heden van het ambacht tin gieten. Ondertussen leert 
u alles over de werkzaamheden van het bedrijf. 

Na afloop heeft u nog gelegenheid voor een consumptiepauze bij Hotel Millings Centrum 
alvorens we weer naar Noord Holland terug rijden.

Hooyberg’s Nieuwjaars Knaller! Woensdag 10 januari 2018

Promotie Dagtocht Woensdag 21 februari 2018



Inclusief:
•	 Vervoer per touringcar
•	 Bezoek chocolade atelier (incl. 2x koffie 

met gebak)
•	 Demonstratie en proeverij
•	 Rondrit Rotterdam
•	 Pannenkoek (incl. koffie/thee/melk)
•	 Bezoek Markthal Rotterdam

Opstapschema: 2

Thuiskomst: ± 18.30 uur

€ 44,00 p.p.

Via uw opstapplaats rijden we naar Ridderkerk naar Chocolade atelier Van Noppen voor een 
demonstratie over chocolade. U wordt ontvangen met een kopje koffie en gebak.

U ervaart het hele productieproces van “cacaoboon tot bonbon”. Via film en toelichting van 
de meester-patissier, wordt de ambacht getoond. Uiteraard mag er geproefd worden!!

We vervolgen onze dagtocht in Rotterdam en stoppen voor een heerlijke pannenkoek in het 
Kralingse bos. Na de lunch maken we een rondrit door de moderne wereldstad met zijn vele 
architectuur, prachtige skyline en een van de grootste havens ter wereld.

Na deze indrukwekkende rondrit sluiten we de dag af met een bezoek aan de Markthal: 
een compleet overdekte marktvloer van 11.000 m2, met 96 unieke kramen en 20 winkel- en 
horecagelegenheden. Hier vind u het meest gevarieerde foodaanbod van Nederland. 

U ontdekt al snel waarom deze markthal de Sixtijnse kapel van Rotterdam wordt genoemd: 
Als u omhoog kijkt ziet u een oogverblindend schouwspel van de prachtigste kleuren.

Chocolade & Markthal  
in Rotterdam 

Woensdag 21 maart 2018

Inclusief:
•	 Vervoer per touringcar
•	 Koffie met gebak (2x)
•	 Boottocht Veluwemeer
•	 Warme lunch (3-gangen)
•	 Bezoek Harderwijk

Opstapschema: 3

Thuiskomst: ± 18.30 uur

€ 55,00 p.p.

Inclusief:
•	 Vervoer per touringcar
•	 Koffie met gebak (2x) 
•	 Warme lunch (3 gangen)  
•	 Arrangement Aalshof met advocaat 

proeverij

Opstapschema: 3

Thuiskomst: ± 18.30 uur

€ 54,00 p.p.

Tijdens de Paasdagen kunt u genieten van een vaartocht over het bekendste binnenmeer 
van Europa, het mooie Veluwemeer. 

’s-Morgens trakteren wij u onderweg op 2 kopjes koffie met vers gebak.

Vervolgens rijden we een mooie route binnendoor naar het oude vissersplaatsje Elburg. 
Vanuit hier maken we een prachtige vaartocht over het Veluwemeer.

Aan boord wordt u getrakteerd op een prima warme lunch. De schipper meert omstreeks 
16.00 uur weer aan in Elburg. Als de tijd het toelaat maken we nog een stop in Harderwijk 
om even over de promenade te lopen en een terrasje te pakken.

Bij het landhuis De Aalshof in het kleine Brabantse plaatsje Haps staat alles in het teken van… 
eieren. In de gezellige ontvangstruimte komt u alles te weten over de kip en het ei. Van de 
eieren worden allerlei producten gemaakt; zoals pasta’s en allerlei heerlijke soorten advocaat.

Vanaf uw opstapadres, vertrekken we per luxe touringcar richting Tiel voor een lekker 
kopje koffie met gebak. Via een toeristische route doorkruizen we de Betuwe en rijden de 
Peelstreek binnen en stoppen daar voor een smakelijke warme lunch! 

Hierna rijden we naar Haps en waar u uitleg krijgt over de Aalshof. Met een diapresentatie 
krijgt u te zien hoe het prachtige nieuwe strohotel is gebouwd. Ook wordt u meegenomen 
naar de kippenkooien waar u uitleg krijgt over de huisvesting van deze dieren. Nadat u weer 
heeft plaatsgenomen op de veranda wordt er een crème brûlée in een eitje geserveerd. 
De gastvrouw vertelt u alles over de bereiding hiervan en natuurlijk mag een advocaatje 
op deze middag niet ontbreken. Na deze leuke dag en al dat lekkers wordt u weer naar uw 
opstapplaats gebracht. 

Pasen op het Veluwemeer Zondag 1 en Maandag 2 april 2018

Paastocht De Kip en ’t Ei…  
Én een advocaatje! 

Zondag 1 en Maandag 2 april 2018

Inclusief:
•	 Vervoer per touringcar
•	 Koffie met gebak (2x)
•	 Grebbelinie tour met gids
•	 Warme lunch (3-gangen) 
•	 Entree Oude Ambachten en Speelgoed 

museum

Opstapschema: 2

Thuiskomst: ± 18.30 uur

€ 53,50 p.p.

Tijdens deze dagtocht willen wij graag de nadruk leggen op zowel de prachtige natuur 
van de Utrechtse Heuvelrug als het historische aspect rondom het hoogste punt aldaar, de 
Grebbenberg.

Allereerst rijden we de Gelderse vallei in om te genieten van een kopje koffie met gebak!

Vervolgens gaan we onder leiding van een gids een prachtige rondrit maken door het 
natuurreservaat de Utrechtse Heuvelrug en de Grebbelinie. Aansluitend staat er in 
Scherpenzeel een uitstekende warme lunch klaar.

’s Middags brengen we een bezoek aan het Oude Ambachten en Speelgoed Museum, oude 
tijden herleven hier! Ervaar het zelf en laat u meenemen naar vroegere tijden. Eén ding is 
zeker, tijdens het bezoek komt u ogen tekort!

In de koffiekamer kunt u eventueel nog een consumptie bestellen voordat we weer richting 
huis rijden.

Grebbelinie tour Woensdag 11 april 2018



Inclusief:
•	 Vervoer per touringcar
•	 Koffie met gebak (2x)
•	 Bezoek Tulpeninformatiecentrum
•	 Uitgebreide koffietafel
•	 Bosje tulpen 
•	 Mooie rondrit langs de tulpenvelden

Opstapschema: 2

Thuiskomst: ± 18.30 uur

€ 43,50 p.p.

Van half april t/m begin mei zijn de bloembollenvelden een lust voor het oog. 
Geel, rood, oranje, roze; in het voorjaar bloeien de velden uitbundig met prachtige 
tulpen. Het grootste deel van de in Nederland geteelde bloembollen worden in de 
Noordoostpolder gekweekt.

Tijdens het jaarlijkse Tulpenfestival is er een speciale autoroute uitgezet langs de 
mooiste bloembollenvelden en polderdorpen. De tulpenroute in de Noordoostpolder 
is de langste aaneengesloten route van Europa. 

We starten de dag met een heerlijk kopje koffie en gebak in Lelystad. Via 
een mooie route rijden we naar Creil waar u hartelijk wordt ontvangen in het 
Tulpeninformatiecentrum. Na dit leuke bezoek staat er een koffietafel voor u klaar 
met 2 soorten soep, kroket, lekkere broodjes, salades en koffie/thee/melk en 
karnemelk.

Voor vertrek krijgt u nog een bosje tulpen als souvenir mee naar huis.

Na de lunch zullen we een schitterende route langs de mooiste tulpenvelden met u 
maken.

Tulpenfestival Woensdag 25 april 2018

Inclusief:
•	 Vervoer per touringcar
•	 Koffie met gebak (2x)
•	 Entree koninklijke serres van Laken 
•	 Diner (3-gangen)

Opstapschema: 1

Thuiskomst: ± 21.00 uur

€ 58,50 p.p.

Een koninklijk bezoek wacht je!
In de maanden april en mei zijn een aantal dagen dat de koning het publiek de 
gelegenheid geeft om de serres van de koninklijke tuinen te bekijken. 

Onderweg stoppen wij voor een kop koffie met gebak en rijden dan rechtstreeks 
naar de Koninklijke tuinen. U kunt op uw gemak de architectuur van Alphonse Balat 
bewonderen en de prachtige collectie plantensoorten ontdekken. Deze magische locatie 
fascineert zowel de liefhebbers van de 19-eeuwse architectuur als de plantenminnaars. 
Onder de indrukwekkende overkappingen van glas en staal vind u betoverende en 
zeldzame plantensoorten.

Behalve de serres zelf kunt u ook het atelier bezoeken van Koningin Elisabeth. De route 
leid u ook naar buiten, vlakbij het kasteelpark.

Rond 17.00 uur vertrekken we weer huiswaarts en stoppen we onderweg voor een 
heerlijk 3-gangen diner.

Opmerking: Deze dagtocht is niet geschikt voor mensen die slecht ter been zijn

Brussel en de tuinen van Laken Zaterdag 28 april 2018

Inclusief:
•	 Vervoer per luxe touringcar
•	 Koffie met gebak (2x)
•	 Warme lunch (3-gangen)
•	 Entree en rondleiding palingkwekerij incl. 

kopje koffie/thee en toastje met paling

Opstapschema: 3

Thuiskomst: ± 18.30 uur

€ 49,50 p.p.

We gaan vandaag richting Brabant waar het altijd goed toeven is tussen de Brabantse 
gezelligheid.

Onderweg maken we een stop voor koffie met een streek lekkernij.

Via de Lopikerwaard en de Alblasserwaard rijden we over de rivieren richting Terheijden 
waar we gastvrij ontvangen worden. Het Brabantse menu bestaat uit gebonden kippensoep, 
pannetje met ambachtelijke gehaktballetjes in jus met garnituren en ijs met warme 
chocoladesaus en slagroom als dessert.

’s-Middags brengen we een bezoek aan palingkwekerij en -rokerij Reijrink in Moergestel.

Hier wordt u ontvangen met een kop koffie en krijgt u een korte uitleg over de paling. 
Daarna wordt een bezoek gebracht aan de kwekerij en rokerij, waar alle aspecten van het 
palingkweken en -roken wordt bekeken. Tussendoor wordt u nog getrakteerd op een toastje 
met paling. Na afloop van de excursie is het mogelijk om paling te kopen in de eigen winkel 
van het bedrijf.

Brabantse Palingtocht Woensdag 18 april 2018

NIEUW



Inclusief:
•	 Vervoer per touringcar
•	 Koffie met gebak (2x)
•	 Rondvaart (3 uur) met aan boord warme 

lunch (3-gangen)

Opstapschema: 11

Thuiskomst: ± 18.30 uur

€ 61,00 p.p.

Inclusief:
•	 Vervoer per touringcar
•	 Koffie met gebak (2x)
•	 Warme lunch (3-gangen) 
•	 Rondleiding asperge en wijnboerderij met 

proeverij

Opstapschema: 2

Thuiskomst: ± 18.00 uur

€ 54,50 p.p.

U vertrekt niet al te vroeg vanaf uw opstapplaats. De eerste stop is het plaatsje Den Oever 
waar u bij Restaurant de ‘Zingende Wielen’ twee kopjes koffie of thee met een gebakje 
aangeboden krijgt. 

Na deze koffiestop rijdt de chauffeur via de afsluitdijk naar Sneek. Hier stapt u rond 
13.00 uur aan boord van een rondvaartboot van rederij van Dijk. Deze rederij heeft een 
luxe rondvaartboot die van alle gemakken is voorzien, zoals een lift, aangepaste toiletten 
op zowel het boven als beneden dek. De trossen gaan los en u vaart door Sneek en andere 
dorpjes naar het Sneekermeer. Het Sneekermeer (in het Fries ‘Snitser Mar’) ligt tussen 
de stad Sneek en de dorpen Terhorne en Goingarijp. Het Sneekermeer is vooral bekend 
vanwege zijn grote populariteit bij watersporters. 

Tijdens de vaart wordt u een heerlijk drie-gangen diner geserveerd.  
Rond 16.00 uur komt u weer aan in Sneek. 

De chauffeur brengt u weer terug naar uw opstapplaats(en).

Brabantse zandgronden doen veel dingen goed groeien, zo ook de asperge. Het lekkerste 
witte goud komt al jaren uit deze provincie. Wilt u iets heel moois ervaren en meemaken 
hoe asperges gestoken worden? Met eigen ogen zien hoe druiven rijpen? Ga dan met ons 
mee naar Brabant voor een bezoek aan de asperge en wijnboerderij “De Santspuy”.

Op de heenreis stoppen we voor een lekker kopje koffie met gebak en rijden aansluitend 
via een mooie route naar het Brabantse land. In Terheijden staat er een heerlijke warme 
lunch voor u klaar.

De middag brengen we door bij de asperge en wijnboerderij “De Santspuy”. U kunt 
hier o.a. het aspergesteken en -sorteren bekijken en de wijngaard bezichtigen. Uiteraard 
mogen de diverse producten ook geproefd worden (glas wijn en likeuren, port en 
advocaat proeven tijdens de rondleiding).

Mooie verhalen, een blos op de wangen en lekkers om te proeven!

Hemelvaarttocht Sneek Donderdag 10 mei 2018

Dagtocht asperge en wijnboerderij Woensdag 16 mei 2018

Inclusief:
•	 Vervoer per touringcar
•	 Koffie met gebak (2x) 
•	 Bloesemtocht
•	 Warme lunch (3-gangen) 
•	 Rondleiding met sapproeverij bij de 

fruitteler

Opstapschema: 2

Thuiskomst: ± 18.30 uur

€ 49,50 p.p.

Ook dit jaar heeft Hooyberg Busreizen weer een dagtocht georganiseerd om u te laten 
genieten van de pracht van de natuur.

In de omgeving van Meerkerk neemt de chauffeur de afslag om vervolgens via een 
mooie route naar Leerbroek te rijden. In restaurant ‘Onder de Pannen’ drinkt u, 
onder het genot van een prachtig uitzicht op het platteland, twee kopjes koffie of 
thee met een heerlijk gebakje. Aansluitend gaat uw chauffeur een prachtige rondrit 
door de bloeiende Betuwe maken. Uiteraard hopen we op heel veel in bloei staande 
fruitgaarden, maar u weet het nooit, we zijn helemaal afhankelijk van moeder natuur!

Voor de lunch komen we aan in het plaatsje Appeltern, waar u van de warme lunch 
gaat genieten. Voor de middag hebben we een leuk programma op de agenda staan. 
We nemen een kijkje achter de schermen bij een fruitbedrijf, waar u een rondleiding 
door de fruittuin krijgt. Tijdens de rondleiding is er een sapproeverij.

Na dit leuke bezoek staat de touringcar weer voor u gereed en rijden we weer 
huiswaarts.

Opmerking: Deze dagtocht is niet geschikt voor mensen die slecht ter been zijn.

Bloesemtocht met fruitbeleving Woensdag 2 mei 2018



Inclusief:
•	 Vervoer per touringcar
•	 Koffie met gebak (2x)
•	 Warme lunch (3-gangen)
•	 Mooie rondrit met paardentram

Opstapschema: 3

Thuiskomst: ± 18.30 uur

€ 56,50 p.p.

Vandaag doen we een rondje Terwolde en dan niet per touringcar maar met paard en wagen!

Oude tijden herleven tijdens de rit met de paardentram en huifkar, rustig, in het tempo van 
vroeger en alleen begeleid door het hoefgetrappel van de paarden.

Voordat we daar aankomen, genieten we onderweg van een kopje koffie met gebak. 
Vervolgens maken we een leuke en afwisselende rondrit naar ‘Brasserie Kriebelz’ in Terwolde 
voor een heerlijke warme lunch.

Na de lunch staan de paardentrams voor u klaar om u mee te nemen voor een heerlijke 
en gezellige rit in de mooie omgeving van Terwolde. Fraaie landerijen, mooie uitzichten en 
eeuwenoude landgoederen trekken aan u voorbij. Dat is pas écht genieten!

Aan het einde van de rit brengen koetsier en paarden u weer terug naar Brasserie Kriebelz 
waar u nog gelegenheid krijgt om een consumptie voor eigen rekening te bestellen.

Nostalgische Pinkstertocht Zondag 20 en maandag 21 mei 2018

Inclusief:
•	 Vervoer per touringcar 
•	 Koffie met gebak (2x) 
•	 Warme lunch (3-gangen) 
•	 Bezoek Smederijmuseum en  

Grote- of Sint Lambertuskerk
•	 Rondrit Land van Strijen met gids

Opstapschema: 3

Thuiskomst: ± 19.00 uur

€ 51,50 p.p.

Vandaag rijden we via Amsterdam door de provincie Utrecht, waar we zullen stoppen 
voor de koffie met gebak. Na de koffie maakt de chauffeur een prachtige rondrit door de 
Vijf Heerenlanden en het land van Altena naar de bosrijke omgeving van Breda. Natuurlijk 
wordt ook de inwendige mens tijdens deze dag niet vergeten. In Terheijden zal er een 
heerlijke 3-gangen warme lunch voor u klaar staan.

’s-Middags bezoekt u het Smederijmuseum “het Land van Strijen” waar de smid een 
demonstratie geeft en de oude authentieke smidswoning te zien is. Ook bezoekt u 
de Grote- of Sint Lambertuskerk met haar prachtig orgel. Hier is een opengewerkt 
torenuurwerk te zien en zestien mooie gebrandschilderde ramen. Hierna rijden we o.l.v. 
een gids een prachtige rondrit door het Land van Strijen en volgen we een deel van de 
watersnoodroute 1953. Een mooie excursie langs prachtige vergezichten, natuurgebieden, 
de tragische watersnood rampplaatsen en langs het Hollands Diep.

Het Land van Strijen Woensdag 6 juni 2018

Inclusief:
•	 Vervoer per touringcar
•	 Koffie met ? (2x)
•	 Bezoek aan?
•	 Lunch bestaande uit?
•	 Middagprogramma?

Opstapschema: 1

Thuiskomst: ± 18.00 uur

€ 56,00 p.p.

Waar zal de reis heen gaan?

Velen worden graag verrast. Dat is altijd heel gezellig en leuk. Waar drinkt u vandaag 
de koffie ? Waar gaat u dineren ? Wat gaat u vandaag allemaal doen ? Voor u blijft 
dit een vraag, voor ons is het een weet. Een klein tipje van de sluier willen wij wel 
oplichten. Het is, zoals u van ons gewend bent, altijd goed verzorgd.

Verrassingstocht Dinsdag 29 mei 2018

?

Inclusief:
•	 Vervoer per touringcar
•	 Rondvaart Vecht
•	 Koffie met gebak (2x)
•	 Pannenkoeklunch incl. ijsje en consumptie 
•	 Bezoek Pyramide van Austerlitz

Opstapschema: 3

Thuiskomst: ± 18.30 uur

€ 55,00 p.p.

Na onze ophaalroute rijden we richting Loosdrecht. Na aankomst in Loosdrecht stappen 
we aan boord van een rondvaartboot voor een 1,5 uur durende rondvaart. We varen 
door de sluis richting de Vecht waar we genieten van de pittoreske dorpen, prachtige 
kastelen, romantische theekoepels en buitenplaatsen. De schipper vertelt u alles over 
de natuur, de geschiedenis en wetenswaardigheden. Aan boord geniet u van een kopje 
koffie met gebak. 

Dan wordt het weer tijd om onze tocht per touringcar voort te zetten en rijden door 
naar een leuk adres midden in Soest ! We lunchen in een monumentaal 200 jaar oude 
“Langhuisboerderij”, zo authentiek mooi dat zelfs Koningin Juliana er pannenkoeken 
kwam eten. Het is er echt gezellig en ouderwets knus. Hier krijgt u een heerlijke 
pannenkoek met Smickelijsje na.

’s-Middags rijden we een mooie route langs pittoreske dorpjes, uitgestrekte akkerlanden 
en door de bossen van Austerlitz. Bij de bekende uitspanning de ‘Pyramide van 
Austerlitz’ houden we nog een consumptiepauze. Voor de wandelaars onder ons is 
het mogelijk de pyramide te bezoeken, deze is in de tijd van Napoleon gebouwd en 
gerenoveerd. Helaas is er dan alweer een einde gekomen aan deze mooie dag en zal de 
chauffeur u weer netjes naar huis rijden.

Gevarieerde Pinkstertocht Zondag 20 en maandag 21 mei 2018



Meerdaagse en Klaverjasreizen

De Kerstmarkt van Valkenburg, de 
leukste van Nederland!
De Kerstmarkt van Valkenburg is een van de meest 
bijzondere Kerstmarkten die je kunt bezoeken: de 
feestelijke kraampjes worden elk jaar opgesteld in de 
verlichte grotten van Valkenburg. Valkenburg werd 
zelfs geplaatst in de Top 10 beste Kerstshopping 
steden ter wereld!

U verblijft in het *** Grand Hotel Monopole in het 
centrum van Valkenburg, op 15 minuten lopen van Thermae 2000 en Holland 
Casino Valkenburg. De kamers zijn bereikbaar met lift en voorzien van bad/
douche, toilet, kluis, tv, telefoon, radio en draadloos internet.

Inclusief:
•	 Vervoer per touringcar voorzien van alle comfort
•	 Overnachting inclusief ontbijt buffet

Exclusief:
•	 Consumpties en entreegelden 
•	 Reis- en annuleringsverzekering
•	 Rollatortoeslag (€ 15,- per rollator)

€ 89,00 p.p.

Toeslag 1 persoons kamer: € 20,- p.p.

Kerstshoppen Valkenburg  (2 dagen) Donderdag 14 t/m vrijdag 15 december 2017

Wilt u er even tussen uit tijdens de Kerstperiode? U kunt 5 dagen genieten 
van het Brabantse landschap, in de nabijheid van de Oisterwijkse Bossen 
en Vennen en Nationaal Natuurpark de Loonse en Drunense duinen. 
Een prachtige omgeving voor excursies!

U verblijft in het 4 sterren Best Western hotel ‘de Druiventros’ gelegen in 
het hart van Brabant onder de rook van Tilburg. Het in Kerstsfeer ingerichte 
hotel zal u tijdens deze dagen heerlijk in de watten leggen! De uiterst ruime 
kamers zijn allemaal ingericht met een aparte douche, 
ligbad, toilet, dubbele wastafel, telefoon en moderne 
flatscreen televisie.

Het gezellige restaurant zal tijdens uw verblijf 
gevarieerde gerechten in buffetvorm presenteren. 
Tijdens de Kerstdagen serveert men 4-gangen diners 
uit en op één van de Kerstdagen hebben we ‘live’ 
muziek tijdens en na het diner. 

In de avonden zullen de klaverjascompetities uiteraard 
niet ontbreken.

Dus dames en heren... Profiteer en reserveer! Op naar Brabant!

Inclusief:
•	 Vervoer per luxe touringcar voorzien van alle comfort
•	 Ervaren chauffeur / reisleider
•	 Diverse excursies in de omgeving
•	 Luxe kamers met vele faciliteiten, per lift bereikbaar
•	 Bezoek aan een Kerstmis tijdens Kerstavond
•	 Vol pension verzorging vanaf diner eerste dag
•	 Muzikale avond op één van de Kerstdagen
•	 Klaverjascompetitie met mooie prijzen (o.a. reischeques) 

(excursies en kerkbezoek o.a. afhankelijk van 
weersomstandigheid)

Exclusief:
•	 Consumpties en entreegelden 
•	 Reis- en annuleringsverzekering
•	 Rollatortoeslag (€ 15,- per rollator)

€ 395,00 p.p.
1 persoons kamers helaas reeds volgeboekt.

Kerst klaverjasreis “gastvrij Brabant”! 
5 dagen 

Zaterdag 23 t/m woensdag 27 december 2017

Aan de rand van het eeuwenoude Laerbos is ‘Hampshire Paping Hotel & Spa’ 
gevestigd, op loopafstand van de levendige binnenstad van Ommen.

Het ****hotel ligt midden in het Vechtdal van Overijssel: een prachtig gebied 
met bossen, landgoederen, heidevelden en pittoreske dorpjes. Wat dacht u 
van een bezoek aan Giethoorn en natuurgebied De Weerribben?

Alle kamers zijn op de 1e etage en met de lift bereikbaar, op de etage zijn 2 
à 3 traptreden (voorzien van leuning). Er is ook een binnenzwembad waar u 
gratis gebruik van kunt maken. 

Tijdens de Kerstdagen wordt er extra aandacht geschonken aan het diner en 
is er op één van de Kerstdagen gezellige live muziek na het diner. Uiteraard 
zal er ook weer een gezellige klaverjascompetitie 
georganiseerd worden met mooie prijzen.

Kortom, in dit veelzijdige hotel komt u volledig tot 
rust. Geniet en laat u in de watten leggen door de 
gastvrije medewerkers.

LET OP: Er is een beperkt aantal kamers voor 
mensen die slecht er been zijn.

Inclusief:
•	 Vervoer per luxe touringcar voorzien van alle comfort
•	 Ervaren chauffeur / reisleider
•	 Vol pension verzorging in het hotel 
•	 Kamers met douche, toilet, TV en per lift bereikbaar
•	 Gratis gebruik van binnenzwembad
•	 Diverse excursies in de omgeving
•	 Bezoek aan Kerstmis en muzikale avond op één van de 

Kerstdagen
•	 Klaverjascompetitie met mooie prijzen (o.a. reischeques) 

(excursies en kerkbezoek o.a. afhankelijk van 
weersomstandigheid)

Exclusief:
•	 Consumpties en entreegelden 
•	 Reis- en annuleringsverzekering
•	 Rollatortoeslag (€ 15,- per rollator)

€ 425,00 p.p.
1 persoons kamers helaas reeds volgeboekt.

NIEUW

Kerst klaverjasreis naar  
het prachtige Vechtdal! (5dagen) 

Zaterdag 23 t/m woensdag 27 december 2017



Ook dit jaar gaan wij weer naar het gastvrije 
hotel Gaasterland voor de gezellige eindejaars 
klaverjasreis. Een fantastische reis met heel veel 
extra’s! 

Het hotel ligt aan de rand van het Rijsterbos in een 
schitterende omgeving waar wij samen met u een 
aantal prachtige excursies gaan maken. Tijdens uw 
verblijf bezoeken wij o.a. Hindeloopen en Makkum, 
de Friese meren en de gezellige plaatsen Bolsward 
en Sneek.

In de avonden is het tijd voor klaverjassen. Na afloop van het klaverjassen 
krijgt u een bittergarnituur aangeboden en op oudejaarsavond zal er een 
uitgebreid feestbuffet opgesteld staan. De oliebollen en champagne zullen 
zeker niet ontbreken! 

Op nieuwjaarsdag zullen we niet al te vroeg ontbijten omdat het toch wat 
later is geworden tijdens oudejaarsavond. 

Inclusief:
•	 Vervoer per luxe touringcar met alle comfort
•	 Ervaren chauffeur/reisleider
•	 Vol pension verzorging in het hotel 
•	 Klaverjascompetitie met mooie prijzen (o.a. reischeques)
•	 Gezellige muziekavond 
•	 Kamers met douche, toilet, televisie en per lift bereikbaar
•	 Diverse excursies in de omgeving
•	 Afscheidslunch op de terugreis

Exclusief:
•	 Entreegelden en consumpties
•	 Eventuele verzekeringen
•	 Rollatortoeslag (€ 15,- per rollator)

€ 345,00 p.p.
Toeslag 1 persoons kamer: € 60,- p.p.
Er zijn extra 1-persoonskamers ingekocht.

Klaverjasreis Hotel Hof van Putten (5 dagen) Maandag 5 t/m vrijdag 9 maart 2018

Centraal en landelijk gelegen op de Veluwe staat het rustgevende en gastvrije 
4-sterrenhotel Hof van Putten. Hier vindt u een combinatie van prachtige 
natuur, goede verzorging en een variëteit aan bezienswaardigheden en 
activiteiten in de omgeving. U bevindt zich op loopafstand van het centrum 
van Putten, en ook de bossen van de Veluwe liggen in de directe omgeving.

Het hotel beschikt over een grote tuin, een Grand Café, een schoonheidssalon 
en 2 infrarood sauna’s. Het restaurant en de kamers bevinden zich in de 
bijgebouwen. De kamers zijn eenvoudig en voorzien van telefoon, televisie, 
gratis Wifi en een badkamer met föhn, toilet en douche. 

In de omgeving zijn diverse excursie mogelijkheden. Zo kunt u bijvoorbeeld 
een bezoek brengen aan het Kröller-Müller Museum of Paleis het Loo. Plaatsen 
als Ermelo, Elburg en Harderwijk, zijn ook zeker een bezoek waard. Of maakt u 
liever een boottocht op het Veluwemeer? 

Heeft u behoefte aan rust, een mooie landelijke omgeving, lekkere maaltijden, 
een warm ontvangst en een goede service? Dan zit u hier goed! U zult onder 
de indruk zijn van het behulpzame en vriendelijke personeel. 

In het levendige en pittoreske Valkenburg aan de Geul, op een paar honderd 
meter afstand van het centrum, ligt het sfeervolle Hotel Schaepkens van 
St. Fijt. Een bekend hotel in deze Zuid-Limburgse stad. 

Dit familiehotel heeft niet alleen een prachtige ligging, maar beschikt ook 
over een uitstekend restaurant, sfeervolle bar en een prachtige tuin met groot 
terras waar u kunt genieten van de groene omgeving. 

De kamers zijn goed verzorgd met gratis wifi, telefoon, tv, radio, gratis 
kluisje, bad of douche en toilet. Gasten kunnen gebruik maken van het 
binnenzwembad, de sauna en de fitnessfaciliteiten op slechts 800 meter van 
het hotel.  Het restaurant serveert ‘s avonds een buffet. Het is 2 keer per dag 
happy hour in de bar van het hotel en op een aantal avonden wordt er live-
entertainment georganiseerd. 

De omgeving leent zich uitstekend voor excursies door het indrukwekkende 
Limburgse heuvelland en de Eifel. Het levendige centrum van Valkenburg met 
zijn vele winkels en uitgaansgelegenheden bevindt zich op ca. 800 m van 
het hotel. Valkenburg ligt langs de oevers van de Geul en de wijde omgeving 
rond Valkenburg staat bekend om het grote aantal kastelen,  prachtige tuinen 
en enkele unieke natuurgebieden. In de buurt kunt u ook heerlijk wandelen 
en fietsen. De stad Maastricht ligt op 12 km van de accommodatie.

Inclusief:
•	 Vervoer per luxe touringcar met alle comfort
•	 Ervaren chauffeur/reisleider
•	 Vol pension verzorging in het hotel 
•	 Klaverjascompetitie met mooie prijzen (o.a. reischeques)
•	 Gezellige muziekavond 
•	 Kamers met douche, toilet, televisie en per lift bereikbaar
•	 Diverse excursies in de omgeving
•	 Afscheidslunch op de terugreis

Exclusief:
•	 Entreegelden en consumpties
•	 Eventuele verzekeringen
•	 Rollatortoeslag (€ 15,- per rollator)

€ 345,00 p.p.
Toeslag 1 persoons kamer: € 60,- p.p.

NIEUW

NIEUW

Klaverjasreis Valkenburg  
Hotel Schaepkens van St. Fyt (5 dagen) 

Maandag 12 t/m vrijdag 16 maart 2018

Inclusief:
•	 Vervoer per luxe touringcar voorzien van alle comfort
•	 Ervaren chauffeur / reisleider
•	 Keurige kamers met douche, toilet, telefoon en TV 
•	 Vol pension verzorging vanaf diner 1e t/m lunch 5e dag
•	 Uitgebreid oudjaars buffet
•	 Muzikale avond op 31 december
•	 Iedere avond bittergarnituur na het klaverjassen
•	 Klaverjascompetitie met mooie prijzen (o.a. reischeques)
•	 Diverse excursies in de omgeving

Exclusief:
•	 Consumpties en entreegelden 
•	 Reis- en annuleringsverzekering
•	 Rollatortoeslag (€ 15,- per rollator)

€ 369,00 p.p.
1 persoons kamers helaas reeds volgeboekt.

Oud & Nieuw reis Gaasterland (5 dagen) Donderdag 28 december 2017 t/m 1 januari 2018



Excursiereis “Ontdek de Moezel”! (5 dagen) Maandag 18 t/m 22 juni 2018

Gezelligheid, mooie natuur, lekker eten en een goede service staan centraal bij 
deze reis. 

De schilderachtige Duitse Moezelstreek kenmerkt zich door lieflijke stadjes 
waar op de terrassen de Moezelwijnen in overvloed vloeien. Groene heuvels 
met wijnranken zo ver als het oog reikt. U vindt er vele romantische en 
historische bezienswaardigheden. We nemen u mee op prachtige excursies 
naar plaatsen als Trier en Koblenz. Ook bezoeken we Cochem en Rüdesheim 
en maken we een prachtige boottocht over de Moezel. 

We verblijven in het gezellige ***MoselHotel Burg-Café, uitkijkend over de 
rivier de Moezel, in de historische stad Alken. Moselhotel Burg-Café heeft 
een zomerterras, een eigen bakkerij, gratis WiFi, een wijnkelder en café met 
uitzicht op de rivier. Alle comfortabele ingerichte kamers beschikken over een 
tv en een eigen badkamer.

In het ontbijtrestaurant van Moselhotel Burg-Café wordt dagelijks een 
ontbijtbuffet geserveerd. Het Burgcafé verzorgt ook zelfgemaakte taarten. 

Boek snel deze busreis naar de Moezel en beleef deze geweldige reis!

Inclusief:
•	 Vervoer per luxe touringcar met alle comfort
•	 Ervaren chauffeur/reisleider
•	 Half pension verzorging in het hotel 
•	 Kamers met douche, toilet, televisie en per lift bereikbaar
•	 Diverse excursies in de omgeving
•	 Gezellige muziekavond
•	 Afscheidslunch op de terugreis

Exclusief:
•	 Entreegelden en consumpties
•	 Eventuele verzekeringen
•	 Rollatortoeslag (€ 15,- per rollator)

€ 329,00 p.p.
Toeslag 1 persoons kamer: € 60,- p.p.

Slechts 4½ uur rijden vanaf Amsterdam

Texel, het grootste eiland van de Waddeneilanden is de 
ideale bestemming voor een weekendje weg.

Tijdens een weekendje Texel beleeft u het ultieme 
vakantiegevoel. Het eiland is één groot natuurgebied 
met bijzondere planten en dieren zoals zeehonden en 
Texelse schapen. Maar ook de gezellige dorpen zoals 
Den Burg en De Koog zijn zeker een bezoek waard.

Wij verblijven dit weekend in het sfeervolle Hotel De 
Pelikaan Texel op basis van vol pension. Gelegen aan de rand van een prachtig 
dennenbos en in het Nationaal Park Duinen van Texel.

De comfortabele hotelkamers zijn per lift bereikbaar en hebben twee losse 
bedden, een badkamer met toilet, douche of bad, televisie, telefoon en gratis 
WiFi.

Uw chauffeur zal schitterende tochten maken zoals u van Hooyberg reizen 
gewend bent. En uiteraard zal de klaverjascompetitie niet ontbreken.

Kortom heerlijk even er tussen uit!

Inclusief:
•	 Luxe touringcar met faciliteiten
•	 Ervaren chauffeur/reisleider
•	 Vol pension verzorging in het hotel  
•	 Kamers met douche, toilet, televisie en per lift bereikbaar
•	 Klaverjascompetitie met mooie prijzen (o.a. reischeques)
•	 Diverse excursies in de omgeving

Exclusief:
•	 Entreegelden en consumpties
•	 Eventuele verzekeringen
•	 Rollatortoeslag (€ 15,- per rollator)

€ 299,00 p.p.

Toeslag 1 persoons kamer: € 60,- p.p.

Klaverjasweekend Texel,  
ontdek dit Waddeneiland! (4 dagen) 

Vrijdag 23 t/m maandag 26 maart 2018



OPSTAPSCHEMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Heerhugowaard | NS station 06:50 07.20 07:50 06:15 09:00 10.45 13.00 08:30 09.00 09:30 11.15
Alkmaar | Centraal station voorzijde bij Albert Heijn 07:05 07.35 08:05 06:30 06:30 09:15 11.00 13.15 08:15 08.45 09:15 11.00
Alkmaar | Vondelstraat halte Gijsbrechtstraat 07:10 07.40 08:10 06:35 09:20 11.05 13.20 08:10 08.40 09:10 10.55
Heiloo | Bushalte La Strada t/o Willibrod Stichting 07:15 07.45 08:15 06:40 09:25 11.10 13.25 08:05 08.35 09:05 10.50
Limmen | Bushalte Kerkweg 07:20 07.50 08:20 06:45 09:30 11.15 13.30 08:00 08.30 09:00 10.45
Uitgeest | Station 07:25 07.55 08:25 06.50 06:55 09:40 11.25 13.40 07.50 08.20 08.50 10.35
Krommenie | Café de Remise | Halte 07:35 08.05 08:35 07.00 07:00 09:50 11.35 13.50 07.40 08.10 08.40 10.25
Wormerveer | Marktplein 07.38 08.08 08.38 07.03 09.53 11.38 13.53 07.37 08.07 08.37 10.22
Wormerveer | Station 07:40 08.10 08:40 07.05 07:05 09:55 11.40 13.55 07.35 08.05 08.35 10.20
Wormerveer | Plein 13 07:45 08.15 08:45 07.10 10:00 11.45 14.00 07.30 08.00 08.30 10.15
Zaandijk | Prov.weg | Busstation 07:50 08.20 08:50 07.15 07:10 10:05 11.50 14.05 07.25 07.55 08.25 10.10
Koog Bloemwijk | Station 07:55 08.25 08:55 07.20 07:15 10:10 11.55 14.10 07.20 07.50 08.20 10.05
Zaandam | Station bij busstation 08:00 08.30 09:00 07.25 07:25 10:15 12.00 14.15 07.15 07.45 08.15 10.00
Zaandam | Peperstraat | Busstation 08:05 08.35 09:05 07.30 10:20 12.05 14.20 07.10 07.40 08.10 09.55
Zaandam | Bushalte de Vijfhoek – Wibautstraat 08:10 08.40 09:10 07.35 10:25 12.10 14.25 07.05 07.35 08.05 09.50
Amsterdam | Victoria hotel 08:30 09.00 09:30 07.55 07:45 10:45 12.30 14.45 06.45 07.15 07.45 09.30

Hoogkarspel | R.K. Kerk * 06:40 07.10 07:40 06.05 08:55 10.40 12.55 09:10 09.40 10:10 11.55
Hoorn | Station Kersenboogerd 06:55 07:25 07:55 06.20 09.10 10.55 13.10 08:55 09.25 09:55 11.40
Hoorn | N.S.bij busstation 07:00 07.30 08:00 06.25 06:30 09.15 11.00 13.15 08:45 09.15 09:45 11.30
Purmerend | Tramplein 07:30 08.00 08:30 06.55 06:45 09.45 11.30 13.45 08:15 08.45 09:15 11.00
Purmerend | Beatrixplein bushalte bij rotonde 07:35 08.05 08:35 07.00 09.50 11.35 13.50 08:10 08.40 09:10 10.55
Purmerend | Winkelcentrum Meerland 07:40 08.10 08:40 07.05 09.55 11.40 13.55 08:05 08.35 09:05 10.50
Purmerend | Bushalte Gildeplein 07:45 08.15 08:45 07.10 06:55 10.00 11.45 14.00 08:00 08.30 09:00 10.45
Edam | Arriva Busstation 07.55 08,20 08.55 07.20 10.10 11.55 14.10 07.50 08.20 08.50 10.35
Volendam | AMVO | Halte Julianaweg 08:00 08.30 09:00 07.25 10.15 12.00 14.15 07:45 08.15 08:45 10.30
Monnickendam | Grote Kerk 08:10 08.40 09:10 07.35 07:10 10.25 12.10 14.25 07:35 08.05 08.35 10.20
Broek in Waterland | Parallelweg 08:15 08.45 09:15 07.40 10.30 12.15 14.30 07:30 08.00 08:30 10.15
Amsterdam Waddenweg bij bowlingbaan 08:30 09.00 09:30 07.55 07:30 10.45 12.30 14.45 07:15 07.45 08:15 10.00
Amstelveen | Handelsweg achterzijde winkelcentrum 08:40 09.10 09:40 08.05 10.55 12.40 14.55 06:45 07.15 07:45 09.30
Amsterdam | Amstelstation tramhalte Julianaplein 09:00 09.30 10:00 08.25 08:00 11:15 13.00 15.15 07:00 07.30 08:00 09.45

* Hoogkarpsel alleen op zon- en feestdagen.

Excursie & Welness reis  
Levico Terme “Bella Italia”(9 dagen) 

Maandag 30 april t/m 8 mei 2018

Levico Terme ligt heerlijk beschut tussen de bergen van de Brenta-Dolomieten 
aan het prachtige Lago di Levico. In deze mooie omgeving ligt hotel Du Lac, 
een mooi vier sterren hotel gelegen aan het Levicomeer. Het hotel heeft een 
eigen strand, zwembad, sauna en terras en heeft een voortreffelijke keuken. 
Een ultieme plek voor een schitterende excursiereis!

Tijdens ons verblijf bezoeken we het Gardameer met gelegenheid voor een 
rondvaart, de gigantische Dolomieten, maar ook de schitterende plaatsen 
Trento, Marrostica en Vicenza. Ook de wijnstreek rondom het meer van 
Caldaro en het bekende Merano zijn een bezoek waard.

Op de heen- en terugreis wordt een overnachting gemaakt in Duitsland zodat 
de reis niet te vermoeiend is.

Inclusief:
•	 Vervoer per luxe touringcar met alle comfort
•	 Ervaren chauffeur/reisleider
•	 Verblijf op basis van halfpension 
•	 Excursies naar o.a. Trento, Caldaro, Vicenza, Gardameer, 

Marrostica en Merano.
•	 Eerste klas hotel “Parc du Lac” met prachtige Wellness 

zoals zwembad en sauna
•	 Kamers met douche, toilet, televisie en per lift bereikbaar
•	 Afscheidslunch op de terugreis

Exclusief:
•	 Entreegelden en consumpties
•	 Eventuele verzekeringen
•	 Rollatortoeslag (€ 15,- per rollator)

€ 565,00 p.p.
Toeslag 1 persoons kamer: € 70,- p.p.

RESERVEER NU ONLINE OP
WWW.HOOYBERG.NL 

OF BEL 075 - 628 96 79
VOOR MEER INFORMATIE

OF RESERVERINGEN

REISVOORWAARDEN
Bij telefonische reserveringen bedragen de  
reserveringskosten € 2,50 per boeking.
Indien u via onze website reserveert betaalt u 
GÉÉN reserveringskosten. U vindt onze reis- 
en annuleringsvoorwaarden op onze website 
of bel Hooyberg Reizen voor een schriftelijk 
exemplaar.


