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Grenzeloos Reisplezier
Als echt familiebedrijf staan we
bij Fassbender Touringcars voor
persoonlijk contact en intensief
meedenken. Daar ben ik trots op.
Onze chauffeurs zijn één voor één
ervaren en betrokken, die weten
dat veiligheid en vermaak voorop
staan. Veel van hen werken al jaren
bij ons, dus we weten precies wat
we aan elkaar hebben. Dat is fijn
en zorgt voor een goede basis.
Natuurlijk denken ze ook actief
mee met u als klant. Zij zijn immers
uw aanspreekpunt, komen vaak al
jaren op locaties en weten overal
de weg. Het gebeurt dan ook
regelmatig dat bij een aanvraag de
chauffeur betrokken wordt bij de
invulling van een reis. Zij kennen
dorpen, steden en wegen als geen
ander.
Fassbender is opgericht in 1927 als
taxibedrijf, waarbij we zijn begonnen
met 1 taxi. Vervolgens werd in
1940 het bedrijf onder de naam
Fassbender-Schellekens voort
gezet, waarna het nog een aantal
keer van naam is veranderd
(onder andere Hopbel Reizen).

www.fassbendertouringcars.nl

Inmiddels heeft het bedrijf weer
de familienaam en staat de derde
generatie aan het roer.
In 2008 heb ik het ‘stuur’ over
genomen. Begonnen als jongetje
in de werkplaats en ervaring
opgedaan als touringcarchauffeur.
Belangrijk, zodat de ervaring in de
praktijk aanwezig is. Nog steeds
rij ik af en toe graag een busrit.
Er is veel aandacht voor milieuvriendelijk rijden geweest de laatste
jaren, ook bij ons, en nog steeds.
Verder geldt; veiligheid boven
alles. Structureel onderhoud aan
de bussen (wat we volledig in
eigen beheer doen), een verzorgde uitstraling en een goede
bereikbaarheid. Daarom ook de
verhuizing in 2014 naar Zeeland.
Onze nieuwe locatie biedt volop
mogelijkheden voor de groei van
ons bedrijf. De vorige locatie in
Schijndel blijft ook in beeld, hier
staan nog altijd bussen gestald,
om vanuit twee plaatsen onze
grote klantenkring optimaal van
dienst te kunnen zijn.

We hebben dit jaar veel energie
gestoken in een breder en
gevarieerd reisaanbod mede
dankzij tips en adviezen van onze
tevreden opdrachtgevers. Een
nieuwe gids in een modern, fris
jasje. Uiteraard zijn uw persoonlijke wensen altijd mee te nemen
in een aanbod op maat. Twijfel
dus niet, om uw wensen aan te
geven. We maken voor u graag
een persoonlijk voorstel.
Ik ben trots op het bedrijf zoals
deze nu hier staat. Trots op de
mensen die daaraan meewerken
en trots op de vele tevreden
klanten die we ieder jaar weer
een fijne dag of vakantie mogen
bezorgen.
Ik hoop u dit jaar ( weer ) te
mogen ontmoeten op een van
onze reizen!

Twan Fassbender
Directeur /
Eigenaar
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KO RT E DAG TO C H T E N

Verder is er de eiertikwedstrijd. Misschien bent u de
nieuwe eiertikkampioen.

KD 1510

Van de kip en het ei
We starten deze dagtocht met een bezoek aan
Landhuis De Aalshof in Haps. Hier wordt u, onder
genot van een kopje koffie met huisgemaakte appeltaart en ‘Doortje’ Advocaat, op de hoogte gebracht
van allerlei kip- en ei weetjes. Terwijl u kunt genieten
van de sfeer, de prachtige tuin en u de mogelijkheid
heeft allerlei soorten advocaat te proeven; vertelt
Conny u over het leven op het Hapse platteland.

Na enig vertier in Haps, rijden we door naar Millingen
aan de Rijn. Hier genieten we in Restaurant Millings
Centrum van een heerlijke maaltijd.
Vervolgens gaan we onder leiding van een gids, een
rondrit maken door de omgeving. We rijden door
het Duitse Reichswald, een schitterend natuurgebied
onder de rook van Nijmegen.
Uiteindelijk eindigen we in het
plaatsje Kleef, waar u nog
een uurtje vrije tijd heeft.
Daarna rijden we naar
een restaurant voor
een goed diner.
Vertrek:
± 09.00 uur
Thuiskomst: ± 20.30 uur

KD 1511

Baarle-Nassau
Baarle is het merkwaardigste dorpje ter wereld; daar
waar Nederland en België in elkaar verweven zijn. Op
de kaart aangegeven als Baarle-Nassau en Baarle-Hertog.
Een dorp waar met twee gemeentebesturen, twee
burgemeesters, twee postkantoren en twee scholen,
men laat zien dat dat prima samengaat.
We rijden rechtstreeks naar Baarle-Nassau, waar men
u bij Brasserie Den Engel hartelijk ontvangt met koffie
en Kempenvlaai.
Hierna bezoeken we, onder leiding van een gids,
het Kaarsenmuseum. Hier vindt u de uitzonderlijke
collectie van Frits Spies. Uit pure bijenwas op natuurlijke
wijze gekleurd, heeft hij diverse onderwerpen en
personen van religieuze aard gebeeldhouwd.
Een absolute kunstvorm in 3D, van soms
meer dan twee meter hoog.
De goed verzorgde Vlaamse lunch
nuttigen we in Den Engel, waarna u de keuze heeft tussen twee
programma’s; een bingo of een
stadswandeling onder leiding
van een VVV gids. Wij zullen
u van tevoren vragen uw
keuze kenbaar te maken.
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In het gezellige “OUDE DORP”
te Houten (Utrecht)







Koffiestop met heerlijk gebak
Scherp geprijsde menu’s voor senioren
Gastvrije en gezellige bediening
Chique en intieme zalen (met airco!)
Invalide-toilet en rolstoeltoegankelijk

De familie Derks heet u graag
van harte welkom!

Rond 17.00 uur gaat u aan tafel voor een heerlijk
3-gangen diner, waarna we weer huiswaarts keren.
Een complete dagtocht met een divers programma.
Vertrek:
± 08.30 uur
Thuiskomst: ± 20.30 uur
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KO RT E DAG TO C H T E N

Laat je verwonderen door de
magie en de vele attracties

KD 1512

De Efteling
Sprookjespark de Efteling is voor
velen een gewild dagje uit. Al

jaren lang komen sprookjes hier
tot leven en is er vertier voor jong

en oud. Van sprookjesbos tot
over de kop in de ‘Python’, er is
voor elk wat wils. Wij verzorgen
regelmatig een dagtocht waarbij u
geen wachttijden kent op de
parkeerplaats of voor de kassa.
We zetten u netjes voor de ingang
af, waarna u op eigen gelegenheid
het park bezoekt. Uiteraard
zorgen wij voor een veilige terugreis, waarbij we op de route naar
huis nog stoppen voor een smaakvol 3-gangen diner. Zo heeft u geen
omkijken naar rijtijden en komt u
ontspannen en voldaan thuis.
Vertrek:
± 08.30 uur
Thuiskomst: ± 21.00 uur

www.fassbendertouringcars.nl

5

KO RT E DAG TO C H T E N

KD 1513

Middagtocht Midden Betuwe
Deze korte dagreis is perfect voor
iedereen die de passie voor appels
snapt. We vertrekken rond het
middaguur naar Lent waar we bij

Restaurant het Witte Huis genieten
van koffie en appelgebak.
Het tweede kopje koffie hoort er
hier helemaal bij.

Aansluitend rijden we onder leiding
van een gids door de mooie Betuwe.
Vooral in de bloesemperiode is dit
een prachtige route. We stoppen
bij Fruitbedrijf “De Woerdt”, waar
we de mogelijkheid hebben om
fruit en appelsap uit eigen boomgaard kunnen proeven en kopen.
Bij terugkomst in Lent staat er bij
restaurant het Witte Huis een
heerlijk 3-gangen diner voor ons
klaar om de middag gezellig mee
af te sluiten.
Een ontspannen en gezellige
middag waarbij we genieten van
het moois wat de natuur ons te
bieden heeft.
Vertrek:
± 13.00 uur
Thuiskomst: ± 20.00 uur

KD 1514

Asperges en wijn
Deze dagtocht is een aanrader
voor een ieder die van culinaire
verwennerij houdt. Net na de
middag vertrekken we vanaf uw
locatie naar Etten-Leur.
Hier worden we verwelkomt
bij Asperge- en wijnboerderij
De Santspuy met een kop koffie
en heerlijk appelgebak.

Ook voor minder validen is deze
locatie goed bereikbaar en toegankelijk.

Hierna rijden we weer huiswaarts,
waar we terugkijken op een culinair
verrassende middag.

Nadat we allemaal overtuigt zijn
van de heerlijkheid van al deze
producten, rijden we naar Restaurant de Twee Gebroeders in
Etten-Leur, waar we genieten van
een heerlijk 3-gangen diner, om
de inwendige mens tevreden te
houden.

Deze locatie is helaas niet toegankelijk voor invaliden en alleen
te boeken in de maanden april,
mei en juni.
± 13.00 uur
Vertrek:
Thuiskomst: ± 20.30 uur

Ondertussen zal men iets vertellen
over deze locatie, de producten
welke men hier produceert
(asperges, wijn en likeur). Vervolgens zullen we onder leiding
van een gids een wandeling maken
langs de wijngaard en de aspergevelden, waarna we natuurlijk deze
lekkernijen ook gaan proeven.
Diverse wijnen, likeuren, advocaat
en port staan voor u klaar om
geproefd te worden.
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KO RT E DAG TO C H T E N

KD 1515

Smokkeltocht en Hollandse Spelen
Van oudsher werd er veel gesmokkeld in het Brabantse
land. Hier zijn diverse indrukwekkende en interessante
films over gemaakt. Vandaag staat dit onderwerp
centraal, en nemen we u mee terug in de tijd…….
We vertrekken vanuit uw locatie naar Soerendonk,
waar we worden ontvangen met smokkelvlaai en
koffie/ thee. Tijdens een film wordt u geïnformeerd
over het smokkelen van oudsher.
Aan het einde van de ochtend staan er een aantal
oud- Hollandse spelen voor u klaar, en kan de
competitie beginnen….
Van spelletjes doen krijg je honger, dus gaan we rond
13.00 gezamenlijk aan de koffietafel.

Het middag programma
bestaat uit een smokkeltocht door de omgeving per
touringcar, waarbij een lokale gids u
meeneemt in de tijd en u verteld over lokale
verhalen. Deze rit zal ongeveer twee uur duren,
waarna we aanschuiven voor een 3-gangen diner.
Deze dagtocht is middels verschillende activiteiten in
te vullen, we gaan hier graag met u over in gesprek.
Zo kunt u voor iedere gelegenheid en groep een
verschillend programma samenstellen.
± 08.30 uur
Vertrek:
Thuiskomst: ± 20.00 uur

voorziet van leuke weetjes rijden we door naar de
Alblasserwaard, een landstreek ten oosten van
Rotterdam.

KD 1516

De Linge met Bier en Uilen
Deze leuke (korte) dagtocht staat in het teken van
bier en uilen. We vertrekken ‘s morgens waar we na
een uurtje rijden aankomen in Ameide. Hier worden
we ontvangen met koffie/thee en een plaatselijke
lekkernij.
Vervolgens kunt u (tamme) uilen bewonderen bij
een demonstratie. Zo kunt u ze goed bekijken en
komt u meer over deze mooie dieren te weten.
De tijd vliegt als je het naar je zin hebt! Rond het
middaguur gaan we eten en krijgen we een echte
Hollandse koffietafel. Wanneer onze buiken vol
zitten vervolgt onze rondrit. Terwijl een gids ons

www.fassbendertouringcars.nl

Halverwege de rondrit maken we een stop bij
Brouwerij ’t Kuipertje voor een rondleiding en
proeverij. Hier duikt u in de wereld van bier, waar
u alles te weten komt over het gist, granen en het
schenken van bier. Ook bent u natuurlijk in de
gelegenheid om verschillende bieren te proeven.
(2 consumpties).
Hierna sluiten we de dag af met een 3-gangendiner
in Asperen bij restaurant De Schildkamp.
Daar wordt groentesoep, wienerschnitzel en een
speciaal dessert van de Chef geserveerd. Uiteraard
zijn er ook altijd nog andere menu keuzes mogelijk.
Deze dagtocht is middels verschillende activiteiten in
te vullen, we gaan hier graag met u over in gesprek.
Zo kunt u voor iedere gelegenheid en groep een
verschillend programma samenstellen.
± 08.30 uur
Vertrek:
Thuiskomst: ± 20.00 uur
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KD 1517

Oorlogsroute
We nemen u vandaag mee op
oorlogspad! We vertrekken richting
Venlo, waar we met u een route
rijden, met een blik naar het
verleden gericht. Daarna rijden
we naar restaurant Morgenstond
in Grientsveen. Hier worden we
hartelijk ontvangen voor de lunch.
Voor het tweede deel van de
route stappen we weer in de bus,
deze route zal ongeveer 30 km
zijn. Dit brengt ons rond 15.30 bij
Museum de Locht, waar de koffie

klaarstaat en we iets lekkers
krijgen aangeboden.
Museum de Locht gaat over het
leven van vroeger op de boerderij.
Maar daarnaast gaat het ook over
de moderne tijd: met champignons
resp. asperges en glastuinbouw in
een moderne productie.
Kortom, een ontspannen dag met
veel verschillende indrukken. We
nemen u er graag mee naartoe!

Vertrek:
± 10.00 uur
Thuiskomst: ± 16.30 uur

Een blik richten op het verleden
en het leven op de boerderij

8
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C U LT U U R E N
A M BAC H T E N

CA 1520

Bezoek Basiliek Oudenbosch
We beginnen de dag met een
mooie toeristische route naar
Wagenberg. Hier staat de koffie
met gebak voor u klaar en gaat u
vervolgens naar de bekende
basiliek H.H. Agatha en Barbara.
Vanwege de Romeinse vorm en
de omvang is dit een uniek bouwwerk. De kerk is gebouwd naar
voorbeeld van de St. Pieter in
Rome en werd in 1880 in gebruik
genomen. We keren na dit bezoek
terug naar Wagenberg voor onze
koffietafel. Na een heerlijke lunch
brengen we een bezoek aan
Museum Dansant.
www.fassbendertouringcars.nl

Zelden is het de bedoeling dat er
in een museum gedanst wordt.
Echter in Hilvarenbeek staat een
museum dat u er zelfs toe uitnodigt. In een cabaretachtige sfeer
hoort u alles over de geschiedenis
van de draaiorgels en over hoe de
muziek met boeken gemaakt wordt.

Vertrek:
± 08.30 uur
Thuiskomst: ± 20.30 uur

Natuurlijk krijgt u verschillende
orgels te horen en tenslotte is er
volop gelegenheid voor een drankje
en een dansje in het draai- en
dansorgelpaleis Dansant. Succes
is verzekerd!
Op weg naar huis pauzeren we
voor een heerlijk diner.
9

CA 1521

C U LT U U R E N
A M BAC H T E N

Mijnbouw en Eifeltour
U bezoekt Vaals, de bruinkoolcentrale en het gebied
de Eifel. Onderweg naar Vaals hebben we natuurlijk
een koffiestop in het bekende witte stadje Thorn.
Bij het drielandenpunt, het hoogste punt van Nederland, hebben we een koffietafel gereserveerd.
Hier staat ook de Wilhelminatoren die een prachtig
uitzicht biedt. Niet ver van de grens vindt u de
grootste bruinkoolcentrale van Europa. Al tientallen

jaren wordt nabij
Aldenhoven bruinkool
afgegraven. Meerdere
plaatjes hebben hiervoor
moeten wijken. Zo lag Inden eerst op de plek waar
nu gegraven wordt. Gigantische machines van wel
70 meter hoog graven de bruinkool op.
Dit indrukwekkende schouwspel kunt u zien als u bij
Inden de Indemann beklimt (36 meter.; lift is aanwezig),
een uitzichttoren in de vorm van een mens.
Daarna maken we een mooie rondrit door het
prachtige heuvelachtige gebied, de Eifel. Na deze
mooie route met gids keren we weer terug naar
Vaals voor een heerlijke diner.
Vertrek:
± 08.30 uur
Thuiskomst: ± 21.30 uur

CA 1522

Kastelentocht
Geniet u ook altijd zo van kasteelsferen, de architectuur
en de prachtige waterpartijen welke kasteelheren
beschermden tegen de vijanden? Dan is deze dagtocht
voor u een verademing. We vertrekken ’s morgens
naar Maarsbergen waar we bij restaurant Weistaar
worden ontvangen met koffie en gebak. Vervolgens
rijden we onder leiding van een gids langs diverse
kastelen en landhuizen. Zo rijden we een mooie route
via onder andere Leersum, Langbroek, Amerongen
en Doorn. Bij terugkomst in Maarsbergen staat er
een heerlijke maaltijd voor u klaar.
Rond 14.30 uur vertrekken we weer richting huis,
zodat u in de loop van de middag weer thuis bent.
Uiteraard kunt u altijd dit arrangement uitbreiden
met een diner op een van onze diner locaties.
Vertrek: ± 08.30 uur
Thuiskomst: ± 16.00 uur
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www.weistaar.nl
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CA 1523

C U LT U U R E N
A M BAC H T E N

Een koninklijke tocht
Kroonjuwelen, kasteeltuinen en
een koninklijk ontvangst, u vindt
het allemaal tijdens deze dagtocht
met koninklijke allure.
Tijdens deze dagtocht bieden
we u ruimschoots de tijd om de
informatieve gedeelten af te wisselen
met de ontspanning in de prachtige
paleistuinen van Paleis ’t Loo.
We vertrekken op tijd richting
Hoenderloo. Hier worden we ontvangen met koffie en (koninklijk)
gebak. Vervolgens vertrekken we
voor een kroondomeinentocht
van ca. 1,5 uur. Hierbij worden
we vergezeld van een gids die u
van alles op de hoogte brengt.
Een interessante rit.

Rond de
middag
wordt u
een ‘oranje‘
koffietafel
aangeboden,
waarna we
gezamenlijk Paleis
’t Loo bezoeken.
U krijgt voldoende
tijd om dit van binnen te
bewonderen en een uitgebreide
wandeling te maken in de prachtige
kasteeltuinen.
Aan het eind van de middag
wacht u een heerlijk 3-gangen
diner en vertrekken we daarna
weer richting huis.

± 08.30 uur
Vertrek:
Thuiskomst: ± 21.00 uur

CA 1524

Paleis het Loo
Door deze culturele activiteit
voelt u zich voor een dag ook een

beetje koninklijk. We vertrekken
aan het eind van de ochtend naar
Hoenderloo. Hier komen we

rond het middaguur aan waar
we ontvangen worden met een
koffietafel, bestaande uit diverse
soorten brood(jes), beleg en
koffie/thee.
Als we klaar zijn met de lunch
gaan we naar Paleis het Loo.
Waar u de vele kamers, kroonluchters, schilderijen en natuurlijk
de prachtige tuinen kunt bewonderen. Zo waant u zich in een
echt paleis, heel bijzonder! Een
rondleiding met gids is optioneel.
We besluiten de dag met een
‘koninklijk’ 3-gangen diner in
Hoenderloo bij Restaurant de
Ruggestee, waarna we naar
huis gaan.
± 10.30 uur
Vertrek:
Thuiskomst: ± 21.00 uur
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S 1530

Asperges

Na de wandeling wacht ons een smaakvolle lunch,
waarna we een rondrit van ruim 2 uur maken. Onder
leiding van een gids gaan we langs aspergevelden en
brengen we een bezoek aan een aspergeboerderij.

Hier ziet en hoort u alles wat wil weten over het
verbouwen van dit “witte goud”.
We sluiten de dag af met, uiteraard, een Aspergemenu.
Vertrek:
± 09.00 uur
Thuiskomst: ± 21.00 uur

We sluiten de dag af met,
uiteraard, een Aspergemenu

www.fassbendertouringcars.nl
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SEIZOENSG E B ON D E N
DAG TO C H T E N

In de maanden mei en juni kunnen de tongen weer
gestreeld worden met het zogenaamde ‘witte goud’.
Tijdens deze dagtocht nemen we u mee naar Thorn.
Hier beginnen we de dag met koffie en gebak,
waarna we met een gids een stadswandeling maken
door dit historische stadje. De kern van Thorn is
beschermd stadsgezicht. Bezienswaardigheden zijn de
met maaskeien geplaveide straatjes, de prachtige
Abdijkerk en het gemeentemuseum.

S 1531

Lichtjesroute Eindhoven

SEIZOENSG E B ON D E N
DAG TO C H T E N

Met de lichtjesroute herdenkt men ieder jaar de
bevrijding van Eindhoven. Dit schouwspel speelt van
18 september tot half oktober. Een wonderbaarlijk
en magisch schouwspel in deze ‘lichtstad’, welke u
niet mag missen. Huizen, tuinen, straten, plantsoenen
en pleinen worden voorzien van prachtige gekleurde
lichtjes.
We rijden naar Eindhoven, waar we starten met
een heerlijke kop koffie, waarna we aan tafel gaan
voor een diner. De lichtjes branden vanaf ongeveer
19.00 uur, en we rijden in ongeveer 2 uur de route.
We hebben dus de tijd om even rustig te genieten
van het eten.
Wanneer we op weg gaan, volgen we een route van
ongeveer 22 km. Juist vanuit de bus heeft u een
prachtig uitzicht.

Wilt u van tevoren een
aanvulling op het arrangement door bijvoorbeeld
een bezoek te brengen aan
het Edah Museum, dan kunnen
we dit uiteraard verzorgen. We
bespreken de mogelijkheden graag met u.
± 18.00 uur
Vertrek:
Thuiskomst: ± 22.30 uur

S 1532

Bloesemtocht Haspengouw

De maand april is erg geliefd om
de ontluikende natuur die deze
maand kent. We verzorgen dan
ook diverse dagtochten voor u om
samen van dit prachtige natuurmoment te
genieten. Naast bloesemtochten naar de Betuwe
verzorgen we ook een reis naar Haspengouw België.
Van medio april tot medio mei is de bloesemperiode
op zijn top. Deze regio geldt als fruitteeltcentrum van
Europa, waarbij Sint Truiden als kloppend, historisch
hart een mooie plaats is om te vertoeven. We rijden

14

deze ochtend naar Sint Truiden, waarbij we onderweg stoppen voor een kop koffie. Aangekomen in
Sint Truiden krijgt u de tijd om op eigen initiatief dit
prachtige stadje te bezichtigen en te lunchen.
Vervolgens stappen we weer in de bus en gaan we,
onder leiding van een gids, de route rijden. Veel
prachtige plaatjes vol bloesem, kastelen en dorpjes
komen hierbij voorbij. Uiteraard sluiten we de dag
nog af met een smaakvol 3-gangen diner.
± 08.30 uur
Vertrek:
Thuiskomst: ± 21.00 uur

Grenzeloos Reisplezier 2016 | 2017

S 1533

Tulpen
Niets is zo hollands als tulpen. Alom geliefd door
iedereen. Wie kent ze niet, de prachtige kleuren
paletten op de akkers? Vandaag nemen we u mee
naar de Flevopolder. Het gebied tussen Urk en
Lemmer staat bekend als de langste tulpenroute
van Nederland. In dit gebied vindt u ook het tulpeninformatiecentrum. Hier kunt u alle informatie
krijgen, die u maar zoekt, over vele soorten tulpen.

We rijden ’s morgens richting Biddinghuizen, waar
we worden ontvangen voor een rondvaart op het
Veluwemeer. Tijdens deze rondvaart ontvangt u een
kop koffie/ thee met gebak. Deze tocht duurt
ongeveer 2 uur.

Uiteraard ronden we de wandeling af met een kopje
koffie met heus ‘tulpengebak’. Waarna we weer in
de bus huiswaarts rijden. Op deze route naar huis
stoppen we om nog even heerlijk te dineren.
Vertrek:
± 08.30 uur
Thuiskomst: ± 21.00 uur

S 1534

Düsseldorf, kerstmarkt
Jaarlijks reizen velen af vanuit Nederland naar de
kerstmarkten in Duitsland. De sfeer, de warmte en
de vele kraampjes maken deze markten zeer geliefd
om helemaal in de kerstsfeer te komen. Vanaf begin
december zijn de dagtochten mogelijk. Ieder jaar
rijden wij regelmatig naar deze kerstmarkten.
Individueel of in groepsverband, we maken er voor
iedereen graag een passende dag van.
We vertrekken in de ochtend naar Düsseldorf, waarbij we onderweg stoppen voor een kop koffie en
wat lekkers. Zo komt u uitgerust in Düsseldorf aan.
We brengen u tot aan het centrum, waardoor u direct
in het hart van alle activiteiten staat. U heeft de
gehele middag ruimschoots de tijd om te genieten
van alle pracht en praal.

Markt 15,
Velden
Tel: 077-356 0170

www.demaasduinen.nl

Genieten met ’n zachte G !
Al vele jaren heet familie Van den Hombergh
u van harte welkom in het Limburgse Maasduinengebied.
Met een ruim groepsaanbod, eigen excursies,
persoonlijke aandacht en zaalruimte voor 140 personen,
is Hostellerie De Maasduinen een ideaal groepsadres.
Makkelijk bereikbaar via A67 & A73 en Duitse grensgebied.
Twee generaties ‘Van den Hombergh’
en alle medewerkers staan dagelijks voor u klaar...

Wij beschikken over een invalidentoilet !

Eind van de middag verzamelen we weer bij de bus
om huiswaarts te gaan. Onderweg stoppen we
uiteraard nog even om te genieten van een diner.
Zo komt u voldaan weer thuis.
± 08.30 uur
Vertrek:
Thuiskomst: ± 21.00 uur
www.fassbendertouringcars.nl
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SEIZOENSG E B ON D E N
DAG TO C H T E N

Wanneer we weer aan wal gaan staat er een lekkere
lunch voor u klaar met een kroket. Net na de middag
rijden we dan naar Creil, waar we in het informatiecentrum alles te weten komen over tulpen.
We wandelen hier tussen ongeveer 600 verschillende
tulpen door.

S1535

Stamppot en de Veluwe

Deze dagtocht neemt u mee naar het natuurpark
‘De Hoge Veluwe’. We rijden net na de middag weg
om in Harskamp te starten met een kopje koffie/
thee met appelgebak. Vervolgens rijden we een
mooie route van ongeveer 1,5 uur, onder leiding van
de gids, door dit prachtige gebied. De Veluwe staat
alom bekend om aar prachtige natuur.

SEIZOENSG E B ON D E N
DAG TO C H T E N

Bij terugkomst staat er een heerlijk stamppot diner
voor u klaar, met drie verschillende stamppotten.
Kortom, een ontspannen dag !
Vertrek:
± 13.00 uur
Thuiskomst: ± 21.00 uur

S1536

Stamppot in het kleinste dorpje van Nederland
Wanneer we net na de middag vertrekken rijden we
met u naar Ooij, waar voor u de koffie klaar staat.
Hier rijden we een mooie route, onder leiding van
een gids, langs het kleinste dorpje van Nederland.
We vervolgen onze route via Persinge, Beek en Dal
naar de top van de 100 meter hoge heuvelrug. Over
de Zevenheuvelenweg, bekend van de Nijmeegse
Vierdaagse, naar Groesbeek. Hier vindt u het
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Canadese Militaire kerkhof, wijngaarden en het
Bevrijdingsmuseum.
Via de mooie Ooijpolder rijden we naar Ooij, waar voor
u een zeer uitgebreid stamppotten buffet klaarstaat.
Vertrek:
± 13.00 uur
Thuiskomst: ± 20.00 uur
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S1537

Asperges
Deze dagtocht neemt u mee voor
een ontspannen dag vol lekkernijen.
We rijden in de ochtend rustig
weg naar het aspergepaviljoen van
Museum de Locht in Melderslo.

S1538

Rozenroute
Deze dagtocht is enkel te boeken
in de maanden mei t/m oktober.
We nemen u mee naar de geurige
en romantische tuinen in Lottum.

Aan het eind van de middag
sluiten we af met een hapje en
een drankje, waarna we huiswaarts keren.

vaste diner locaties, we vertellen u
er graag meer over!
Dit arrangement is alleen te boeken
in april, mei en juni.

Deze reis is optioneel uit te breiden
met een diner op een van onze

± 10.00 uur
Vertrek:
Thuiskomst: ± 18.00 uur
(geen diner)

de Locht te vertrekken. Hier staat
een smakelijke lunch voor u klaar.
Voor het middagprogramma,
stappen we wederom in de bus
en rijden we, onder begeleiding
van een gids, een mooie rozenroute. De gids vertelt u er veel

We rijden in principe rechtstreeks
naar huis, maar een veelgevraagde
optie is om nog een aansluitend
diner te regelen op een van onze
locaties. Bijvoorbeeld bij de
Pannekoekenbakker in Zeeland
We bespreken het graag met u!

SEIZOENSG E B ON D E N
DAG TO C H T E N

De heenreis neemt hooguit een
uur in beslag, dus we blijven relatief
dichtbij huis. Nadat we hier zijn
ontvangen, wacht u een rondleiding
in het paviljoen. Deze locatie wordt
ook direct gebruikt om een lunch
te nuttigen. Een smaakvolle
omgeving dus!

Vervolgens vertrekken we per bus
naar Tienray, waar we een rondleiding krijgen op een aspergekwekerij. Hoe verbouwen ze het
lekkerste ‘witte goud’? Misschien
krijgt u hier wel de gouden tip!

Vertrek:
± 10.00 uur
Thuiskomst: ± 18.00 uur
(geen diner)

offie/thee en vlaai bij museum de Locht
us (onder begeleiding), route ca. 30 km.
berg De Morgenstond in Griendtsveen
et bus, ca. 30 km.
m de Locht en afsluiting koffie/thee/fris en
ogshapje

ocht (prijs op aanvraag)
persoon)
Hier zal u allereerst een ontvangst over. Wanneer we terugkomen bij
Welkom in museum De Locht!
met koffie en thee krijgen, waarna het museum, krijgt u de gelegenIn ons museum ben je dicht bij de natuur. Je kunt mooie dingen
ent:
heid beleven
deze van
te bezoeken. Bij het
we
uiteraard de tuinen gaan
vroeger: de boerderij, het platteland. Het is leerzaam om te zien wat de aarde
ons geeft. Er is zo veel te zien en ook te beleven
!
naar huis gaan, aan het einde van
bezichtigen. Deze rondleiding
Rozenroute:
Museum
de
Locht
gaat
over
het
leven
van
vroeger
op
de
Maar krijgt u nog een
deboerderij.
middag,
door
de
Rozenhof,
is
een
ware
daarnaast gaat het ook over de moderne tijd: met champignons resp.
asperges en Hierna
glastuinbouw
in een moderne productie.
prachtig rozenstruikje mee
bloemenpracht.
stappen
Te als
boeken van mei t/m oktober !
e boeken!
vrijwilligers,
door mensen dieaandenken.
houden van dit
weJeinwordt
deontvangen
bus omdoorrichting
Museum
museum en die er graag zijn. Je zult je thuis voelen in hun gezelschap.
11.00 uur: Ontvangst met koffie/thee en rozengebak b
offie/thee en vlaai bij museum de Locht
11.30 uur: Start rondleiding Rozenhof
Openingstijden
spergepaviljoen
bij museum de
Locht
BUS
– ARRANGEMENTEN
2016
www.fassbendertouringcars.nl
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13.00
uur: Vertrek
naar museum de Locht
m de Locht
April t/m oktober: elke dag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
13.30 uur: Lunch bij museum de Locht
November
t/m maart:
zaterdag en zondag van 10.00 tot 17.00 uur.
ergekwekerij
Martens
inwoensdag,
Tienray

M1540

Dè Wascht en Strekt
In de middag vertrekken we naar Gilze, naar het Was
en Strijk Museum. Bij aankomst krijgen we koffie met
appelgebak. Wanneer we deze lekkernij op hebben
neemt een gastvrouw ons terug in de tijd om zo de
geschiedenis van de was en strijk te ontdekken. Na
de rondleiding is er de mogelijkheid om de tentoongestelde collectie zelf te bekijken.
Tegen etenstijd krijgen we een 3-gangen diner bij
Restaurant de Ruif in Wagenberg. Waarna we vervolgens naar huis rijden. Een ontspannen dagje uit.

Vertrek:
± 13.15 uur
Thuiskomst: ± 20.00 uur

DAGTOCHT INCL.
MUSEUMBEZOEK

M1541

De Heilige driehoek en
speelgoedmuseum
Deze museumdag staat in het teken van De Heilige
Driehoek en het Speelgoedmuseum. Voor de
middag vertrekken we naar Wagenberg, waar we
rond het middaguur dineren in Restaurant De Ruif.
Na het diner staat er een Hank-o-Motief klaar. Dit is
een overdekte locomotief waarmee we een tocht
langs De Heilige Driehoek maken. Dit is een aan
eengesloten gebied met als kern drie aan elkaar
grenzende kloostercomplexen.
Na deze rit van ongeveer een uur worden we afgezet
bij het Speelgoedmuseum. Hier kan iedereen rustig
rondkijken en zich weer wanen in zijn kindertijd.
Rond etenstijd komt de bus ons weer ophalen en
krijgen we een koffietafel met kroket. Vervolgens
vertrekken we uit Terheijden en rijden we weer
naar huis.
Vertrek:
± 11.00 uur
Thuiskomst: ± 19.30 uur
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M1542

Parels uit het archief van Beeld en Geluid
50 jaar Studio Sport in Beeld, Nieuws, Entertainment
en de naoorlogse geschiedenis van Nederland.
Na het ophalen van herinneringen, is het al etenstijd.
Dus vertrekken we naar onze dinerlocatie zodat alle
indrukken weer een beetje kunnen zakken. Hierna
rijden we weer huiswaarts.
Vertrek:
± 12.30 uur
Thuiskomst: ± 20.30 uur

Vervolgens krijgen we een rondleiding van een gids
door het gebouw met haar archieven. Hier krijgt u een
filmpresentatie te zien met keuze uit verschillende
parels uit het archief, zoals: de omroepgeschiedenis,

M1543

Mijnmuseum en de
route ‘Tien torens diep’
oostelijke mijnstreek
Limburg staat bekend om de mijnwerkershistorie.
Vandaag gaan we terug in deze tijd en laten ons
meevoeren in de verhalen. We vertrekken niet te
vroeg, zodat het een ontspannen dag gaat worden.

DAGTOCHT INCL.
MUSEUMBEZOEK

Mies Bouwman, het NOS journaal, Studio Sport,
publiek en camera’s hebben allemaal te maken met
de wereld van Beeld en Geluid; de televisie. Rond
het middaguur vertrekken we naar Hilversum, naar
het Museum Beeld en Geluid, waar we ontvangen
worden met koffie en een tv gebakje. Geheel in stijl!

www.weistaar.nl
kinderboekenschrijver Jacques Vriens, zich echt
afgespeeld heeft. Ook komt u langs Snowworld
Landgraaf, Het Schutterspark en de langste rap van
Nederland. Bij dit alles vertelt de gids u alles wat u
wilt weten.
We eindigen deze dag in Vaals met een heerlijk
3-gangen diner.
Vertrek:
± 12.00 uur
Thuiskomst: ± 20.30 uur

Na het nuttigen van de lunch gaan we, onder leiding
van de gids, richting het Mijnmuseum.
De rondleiding wordt gegeven door oud-mijnwerkers,
geheel in stijl, in hun mijnwerkerspak. We zien ook
een paar films, die een duidelijk beeld geven over het
werken in de mijnen maken we een wandeling langs
tentoongestelde mijnmaterialen.
Na de rondleiding rijden we door een gebied dat
gekenmerkt is door de mijnindustrie. Dit is het
gebied waar ‘Tien Torens Diep’, het verhaal van
www.fassbendertouringcars.nl
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DAGTOCHT INCL.
MUSEUMBEZOEK

Geniet van het Limburgse Heuvelland en het Drielandenpunt

M1544

Vaals: Heilige beelden, Mergelland en beeldige natuur
Via het koffieadres, want een
dagje Limburg begin je natuurlijk
met koffie/ thee en vlaai, rijden
we door naar Vaals. Hier zijn we
rond de middag en staat er een

lekkere koffietafel met kroket voor
u klaar. Als onze buiken gevuld zijn,
begint de rondleiding door Museum
Vaals. Deze unieke locatie, een
monumentale kloosterkapel, zorgt

voor een bijzondere sfeer bij de
tentoonstelling. Al wandelend
wordt u met leuke anekdotes en
een dosis humor verteld over het
ontstaan van de verzameling.
Na de rondleiding door het museum
neemt de gids u mee voor een
rondrit door het Limburgse
Mergel- en/of Heuvelland.
Daarna maken we een stop bij
het Drielandenpunt. Als afsluiting
rijden we naar de dinerlocatie
voor het afsluitende diner.
Vertrek:
± 09.00 uur
Thuiskomst: ± 20.30 uur
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M1545

Twee Merentocht
’s Ochtends vertrekken we naar
Leiden maar we maken eerst een
kleine tussenstop in Harmelen
voor koffie met gebak. Rond
10.30 uur zijn we bij het Molenmuseum de Valk. Iedereen heeft
natuurlijk wel eens een molen
gezien, maar dit is de kans om een
molen van binnen te bekijken.

Hier staat een stellingkorenmolen
uit 1743, een stenen molen die
groot genoeg moest zijn om twee
gezinnen te huisvesten.

oudsher een prachtige stad met
veel mooie panden, waarna we
verzamelen voor de terugreis.
Onderweg maken we nog een
tussenstop om te dineren.

Na deze boottocht heeft u een
uur vrij te besteden in Leiden, van

± 07.45 uur
Vertrek:
Thuiskomst: ± 20.30 uur

DAGTOCHT INCL.
MUSEUMBEZOEK

Wanneer iedereen alles heeft
geleerd wat er over molens te
leren valt maken we een rondvaart over het Braassemermeer.
Een unieke en leuke manier om
het meer te bekijken. Tijdens deze
minicruise wordt er een koffietafel
met kroket geserveerd.

M1546

Utrechtse Heuvelrug
Een dagje Utrecht: met veel kaas
en een tocht door de prachtige
Utrechtse Heuvelrug. We beginnen
deze dag, typisch Nederlands, in
het Kaas- en Botermuseum. Hier
krijgen we koffie met gebak bij
aankomst. Tijdens een korte film
krijgt u alles te zien over het maken
van kaas en boter, een oude
ambacht. Vervolgens kunt u het
Kaas- en Botermuseum bezoeken.
Hier leert u alles over het maken
van kaas en boter, maar ook over
de benodigdheden en verschillende
soorten kaas. U mag zelfs soorten
kaas proeven.

stuk natuur! Onderweg maken we
een stop bij het Kijk- en Luistermuseum in Bennekom.
U waant zich hier op een plek
waar er van alles te zien, maar
vooral te horen is. Zo kunt u
luisteren naar muziekinstrumenten
en speeldozen, kijken naar draaiorgelmuziekboeken en de
(antieke) werktuigen
bewonderen.

Natuurlijk sluiten we de dag af
met een diner op een van onze
dinerlocaties.
± 08.45 uur
Vertrek:
Thuiskomst: ± 20.45 uur

Van eten zien, krijgt men honger,
dus krijgen we een broodjeslunch
met kroket. Na de lunch maken
we onder leiding van een gids een
tocht door de Utrechtse Heuvelrug.
Een zandrug met veel bos, enkele
heidegebieden en enkele stuif
zanden. Voor iedereen een mooi
www.fassbendertouringcars.nl
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M1547

Wonderlijke molens van de
Alblasserwaard

DAGTOCHT INCL.
MUSEUMBEZOEK

Een van Nederlands bekendste
toeristenattractie is Kinderdijk,
daar moet je als Nederlander
zeker één keer in je leven zijn
geweest. En dat kan met deze
excursie! In de middag arriveren
we bij Kinderdijk waar we eerst
wat koffie met appelgebak
nuttigen. Vervolgens gaan we met
een gids de molens bezichtigen.
De gids vertelt je alles wat je wilt
weten; hoe ze met molens
communiceerden, waarom de
molens daar staan en waarom het
eigenlijk Kinderdijk heet.

Daarna gaan we, weer met een
gids, een rondrit maken door de
Alblasserwaard. Hier zult u
prachtige boerderijen, uitgestrekte weilanden en veel molens zien.
De gids zal u prachtige verhalen
vertellen over de oorsprong van
dit gebied.
Al deze indrukken maken ons
hongerig, dus gaan we dineren.
Om vervolgens naar huis te rijden.
± 12.45 uur
Vertrek:
Thuiskomst: ± 20.30 uur

M1548

Uilen en Bijbelmuseum in Leerdam

We nemen u vandaag mee op
een heel divers dagje uit.
We starten de dag in Termeie.
Hier worden we ontvangen met
koffie/thee en een Termeise Strik,
de lokale lekkernij. Hierna volgt een
indrukwekkende demonstratie met
de tamme uilen. U zult versteld
staan wat Tessa en Gerrit, als
trainers van deze uilen, u allemaal
zullen vertellen en laten zien.
Vervolgens staat ons een smaakvolle lunch te wachten in de vorm
van een Hollandse koffietafel.
Wanneer de magen weer gevuld
zijn, stappen we in de bus op weg
naar Leerdam. Hier brengt u een
bezoek aan het Bijbelmuseum.
Tijdens dit bezoek kunt u kennis
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maken met statenbijbels, lutherse-,
doopsgezinde-, (oud)katholieke- en
vrijzinnige bijbels, alsmede prent
bijbels met houtsneden, staal/
kopergravures, etsen, steendrukken
en kleurlitho’s. Een aantal bijbels
bevat historische landkaarten,
grotendeels uit de tijd van de V.O.C.

worden gerestaureerd. Een
unieke collectie van honderden
Nederlandse bijbels uit de jaren
1550-1900.

Hier ziet u tijdens een demonstratie
hoe oude bijbels deskundig

± 09.00 uur
Vertrek:
Thuiskomst: ± 21.00 uur

Kortom een interessante en
gezellige dag die we afsluiten met
een 3-gangenmenu.
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door de jaren heen leefden. Al ruim 100 jaar verzamelt het Nederlandse Openluchtmuseum stukken
voor deze bijzondere collectie.

Openluchtmuseum

We worden na de middag ontvangen met koffie en
appelgebak. Vervolgens gaan we met een gids het
park in. Deze weet u alles te vertellen over de huizen,
boerderijen en molens en hoe de mensen toen
leefden. Na al dat wandelen en luisteren rommelen
onze magen en rijden we naar het restaurant waar
we als afsluiting van deze dag een 3-gangen diner eten.

Het Openlucht Museum is misschien wel het
bekendste Nederlandse museum over hoe mensen

Vertrek:
± 12.45 uur
Thuiskomst: ± 20.30 uur

M1549

M1550
DAGTOCHT INCL.
MUSEUMBEZOEK

Museum de Locht en kantfabriek
Welkom in museum De Locht!

Vandaag vertrekken we eerst naar Horst, waar we
In ons museum ben je dicht bij de natuur. Je kunt mooie dingen beleven van
vroeger:ontvangen
de boerderij, hetworden
platteland. Het
om te zien van
wat deHorst,
aarde
in isdeleerzaam
Kantfabriek
ons geeft. Er is zo veel te zien en ook te beleven !
met koffie en gebak.
Museum de Locht gaat over het leven van vroeger op de boerderij. Maar
daarnaast
gaat het ook over dekunstnijverheid
moderne tijd: met champignons
Een eeuwenoude
wordtresp.
u hier
asperges en glastuinbouw in een moderne productie.
gedemonstreerd. Na de rondleiding vertrekken
Je wordt ontvangen door vrijwilligers, door mensen die houden van dit
we en
naar
voorin de
lunch.
museum
die erMuseum
graag zijn. Jede
zult Locht
je thuis voelen
hun gezelschap.
Openingstijden
Wanneer we allemaal
weer verzameld zijn, wacht u
een
rondleiding
met
gidsvan
en10.00
heeft
u vervolgens
nog
April t/m
oktober: elke dag
geopend
tot 17.00
uur.
November t/m maart: woensdag, zaterdag en zondag van 10.00 tot 17.00 uur.
de mogelijkheid zelf rond te kijken. Tevens staat er
voor u nog koffie / thee klaar. Deze dag is eventueel
Alle arrangementen uitsluitend op reservering. Inlichtingen en boekingen op:
nog aan te
met
een
diner aan het einde van
telefoonnummer
+31vullen
(0)77 3980780
of via
boekingen@museumdelocht.nl.
Om voldoende ruimte te houden voor het organiseren van uw programma is het gewenst dat
de dag. u minimaal 1 maand vooraf reserveert.

BUS – ARRANGEMENTEN 2016

Vertrek:
± 09.00 uur
Thuiskomst: ± 17.00 uur

Museum de Locht
Broekhuizerdijk 16d
5962 NM Melderslo
Tel. : 077-3987320
Website: www.museumdelocht.nl
E-mail: info@museumdelocht.nl

Het gehele museum is toegankelijk voor rolstoelen. Er zijn enkele rolstoelen
beschikbaar. Vraag ernaar bij de receptie.

www.fassbendertouringcars.nl
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N 1560

Orchideeën Hoeve en de Weerribben boottocht
U verblijft deze dag in prachtige showtuinen waar u
de mooiste bloemen en planten kunt bewonderen.
Onze eerste stop is bij de Orchideeën Hoeve in
Luttelgeest. Hier worden we ontvangen met koffie en
een stuk gebak. Daarna bezoeken we de Orchideeën
hoeve waar we de showtuinen kunnen bewonderen,
vlinders zien fladderen in de Vlinder Vallei en kunnen
rondsnuffelen in de Kwekerij en de winkel.
Van al dit wandelen krijgen we natuurlijk honger, dus
gaan we lunchen. Voordat we naar ons lunchadres
rijden, krijgt iedereen een orchidee in cadeauverpakking. Dus u komt niet met lege handen thuis
vandaag! Aangekomen bij het lunchadres, vlakbij de
Weerribben, staat er een koffietafel voor ons klaar.

Vertrek:
± 08.30 uur
Thuiskomst: ± 21.30 uur

NATUURGERELATEERDE
DAGTOCHTEN

De tweede activiteit van vandaag is een bezoek aan
de Weerribben. Een stuk natuur waar vroeger turf
werd gewonnen. Nadat we hier een boottocht
hebben gemaakt, en wat vrije tijd bij het bezoekers-

centrum hebben benut, is het alweer tijd om naar
het diner adres te gaan. Hier wordt een 3-gangendiner
verzorgt.
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Natuurrondvaart Zeeland
In Zeeland worden we ontvangen met koffie en
een Zeeuwse Bolus, een lokale lekkernij. Rond het
middaguur vertrekken we vanuit Zierikzee voor een
natuurvaartocht over de Oosterschelde. Een prachtig
stuk waar de rust en de kracht van het water de
baas zijn. Tijdens deze tocht vertelt een gids u alles
wat u wilt weten. Tijdens deze rondvaart staat er
een koffietafelbuffet met kroket voor u klaar.
Na de vaartocht is er voldoende tijd om Zierikzee
op eigen gelegenheid te verkennen. Een sfeervolle
plaats, waar u verrassende winkels vindt en sfeervolle panden ziet. Uiteraard is het bij goed weer ook
heerlijk om even op een terras plaats te nemen.
Aan het einde van de middag rijden we naar het
restaurant waar we als afsluiting samen dineren. Om
vervolgens de laatste kilometers naar huis te rijden.
± 08.15 uur
Vertrek:
Thuiskomst: ± 21.00 uur

www.fassbendertouringcars.nl
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NATUURGERELATEERDE
DAGTOCHTEN

N 1561

NATUURGERELATEERDE
DAGTOCHTEN

Bewonder de showtuinen
en geniet van de rond
ffladderende vlinders

N 1562

Orchideeën Hoeve en een
wijnproeverij
We vertrekken ‘s morgens naar Luttelgeest. Bij aankomst nuttigen we eerst koffie met gebak, waarna
we de Orchideeën Hoeve bezoeken. Hier bezoeken
we de showtuinen met veel soorten bloemen en
planten om te bewonderen, waar we vlinders zien
rondfladderen in de Vlinder Vallei en de kleurrijke
Lori’s kunnen bewonderen in Lorituin bekijken.

we in de touringcar die ons naar het restaurant brengt.
Hier krijgen we een heerlijk diner, waarna we naar
huis rijden.
Vertrek:
± 08.30 uur
Thuiskomst:
± 21.00 uur

Vervolgens staat er een koffietafel voor ons klaar
met broodjes. Na de lunch krijgen we een orchidee
mee, en rijden we door naar de Wijnhoeve Groot
Vertroue, in Creil.
Hier krijgen we een korte uitleg over de verschillende
soorten wijn die ze hier hebben. Als we hiervan op de
hoogte zijn is er een proeverij met zes verschillende
soorten wijn. Omdat alcohol hongerig maakt stappen
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N 1563

NATUURGERELATEERDE
DAGTOCHTEN

Oude Ambachten en speelgoed

Deze dag gaan we naar twee leuke musea die u even
terug nemen in de tijd. Het eerste museum is het
Oude Ambachten museum. Hier krijgen we koffie
met gebak bij aankomst. Vervolgens kunt u ruim 100
ambachten van vroeger bekijken. U loopt langs kleine
winkels, kamers en werkplaatsen, allemaal voorzien
van gereedschappen en attributen. Zo waant u zich
weer even in de vorige eeuw.

“Na werk mag je spelen”, zei men vroeger altijd, dus
na het Oude Ambachten museum gaan we naar het
Speelgoedmuseum. Hier staan vitrinekasten vol met
speelgoed van jaren geleden. Maar speelgoed is er
natuurlijk niet alleen om naar te kijken, er moet ook
gespeeld worden! Daarom is er voor jong en oud
een speelhoek met ouderwetse en hedendaagse
spellen. Een leuke interactieve middag.
Vervolgens vertrekken we naar de dinerlocatie
waar een driegangen diner geserveerd wordt.
Daarna rijden we weer terug naar huis.
± 12.30 uur
Vertrek:
Thuiskomst: ± 20.45 uur

Met de bus terug in de tijd...
naar het Oude Ambachten & Speelgoed Museum in Terschuur!

Ons museum

- Ruim 160 winkeltjes/ambachten
- Uitgebreid Speelgoed Museum
- Wisselende tentoonstellingen
- Zeer rolstoelvriendelijk

Voor u

- Diverse busarrangementen
- Gratis parkeren, direct voor de deur
- Alles op 1 locatie
- Centrale ligging in Nederland

Mogelijkheden

- 5 horecazalen
- Groepen tot 200 personen
- Gratis gebruik van rollator
en/of rolstoel

Meer informatie: www.ambachtenmuseum.nl of bel met 0342 - 46 20 60
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N 1564

Stoomtrein
Rijden in een stoomtrein, wie wil
dat nou niet?! Deze excursie maakt
deze droom waar! In Hoenderloo
maken we een kleine tussenstop
voor koffie met een appelflap.
Daarna rijden we door naar Station
Beekbergen/Lieren. Hier stappen
we in de stoomtrein, een historisch
rijtuig richting Dieren. U kunt onderweg genieten van het prachtige
landschap: de Veluwe en IJsselvallei.
Na deze indrukwekkende tocht
met een nog indrukwekkender
voertuig is het tijd om te dineren.
Daarom rijden we naar Hoender-

loo, om samen te dineren bij
Restaurant de Ruggestee. Na het
diner rijden we weer naar huis.

Vertrek:
± 12.30 uur
Thuiskomst: ± 20.30 uur

N 1565

Rozenparadijs

Voordat we naar huis rijden
gaan we eerst samen dineren.
Zo sluiten we samen de dag af
met een drie gangen diner.
± 08.30 uur
Vertrek:
Thuiskomst: ± 20.00 uur

www.fassbendertouringcars.nl
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NATUURGERELATEERDE
DAGTOCHTEN

Deze excursie staat in het teken
van de meest romantische bloem
die we kennen; de roos.
We bezoeken vervolgens twee
idyllische tuinen waar we alle
bloemen kunnen bewonderen.
Ook geeft de gids een rondleiding
zodat u alles te weten komt over
de verschillende bloemen die in
deze adembenemende tuinen
staan. Voor iedereen met een
groen (rozen) hart, is deze dagtocht een lust voor het oog, en
de neus. Want deze bloemen
kleuren niet alleen, maar geuren
ook nog eens.

N1566

NATUURGERELATEERDE
DAGTOCHTEN

Ochtendvaartocht over de Maas
Vandaag gaan we een dag lekker
varen over de Maas. In Cuijk
stappen we op de boot, waar we
aan boord worden ontvangen met
koffie en een heerlijke Limburgse
vlaai. Vervolgens kunt u genieten

lunch klaar. Na deze mini cruise
rijden we weer naar huis.
Kortom, een ontspannen middag
voor een ieder die er gewoon
even lekker “tussenuit” wil.

van de rondvaart over de Maas
en de Kraaijenbergse Plassen, een
toch waarbij u prachtige natuur
om u heen ziet.
Echte zeemensen worden hongerig,
daarom staat er aan boord een

Vertrek:
± 10.00 uur
Thuiskomst: ± 14.30 uur

Na deze mooie rondrit sluiten we
de dag af met een 3-gangendiner
in Ankeveen bij Partycentrum

De Drie Dorpen.
± 13.15 uur
Vertrek:
Thuiskomst: ± 20.15 uur

N1567

Vechttour
Bij aankomst in Ankeveen krijgen
we koffie met een Ankeveens
Turfje, een lokale lekkernij.
Vervolgens maken we onder
leiding van een gids een rondrit
door de Vechtstreek. De gids zal
u allerlei leuke feitjes vertellen
over dit mooie (soms nog ruige)
gebied. De bekendheid van de
Vechtstreek komt door de
aanwezigheid van de vele landgoederen, kastelen, theehuisjes en
andere restanten uit, met name,
de Gouden Eeuw. U waant zich,
met een beetje fantasie, in de
middeleeuwen.
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H 1570

Ridderkerk, Chocoladeatelier & Levende
Geschiedenisles
We beginnen de dag als echte Willy Wonka’s, in
het Chocolade Atelier van Noppen. Hier worden
we – geheel in stijl – ontvangen met koffie en
allerlei lekkere chocolaatjes. Vervolgens krijgen we
een demonstratie chocoladecreatie en productie.
Hier leert u alles over het productieproces van
chocolade. Natuurlijk is er tijdens de demonstratie
de gelegenheid om de chocolade te proeven. Voor de
“snoepers” onder ons een genot om hierbij te zijn.
Na de lunch gaan we terug in de tijd! We bezoeken
de Museumschool, waar we een rondleiding krijgen.
In deze voormalige school werd de capitulatie van
Nederland ondertekend aan het begin van de
Tweede Wereldoorlog. Een stukje historie hangt
hieraan ten grondslag. We sluiten het bezoek af met
een rondvaart over de Waal.

Rond
etenstijd
vertrekken we
naar het restaurant
waar we samen gaan dineren om aansluitend naar
huis te rijden.
Vertrek:
± 08.45 uur
Thuiskomst: ± 20.45 uur

H 1571

Vliegveld Weeze

www.fassbendertouringcars.nl

beeld van het verleden, heden en de toekomst van
Airport Weeze.
Na deze interessante tour rijden we naar de dinerlocatie waar een 3-gangen diner voor ons klaar staat.
Na het diner rijden we naar huis.
Vertrek:
± 12.30 uur
Thuiskomst: ± 20.30 uur
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DAGTOCHT
MET HISTORISCH
TINTJE

We beginnen de dag op Weeze Airport met koffie
en een lekker stuk gebak. Daarna krijgen we een
rondleiding van een gids, deze vertelt u alles over dit
vliegveld. Door deze unieke rondleiding ziet u het
terrein op een hele andere manier. U krijgt als eerst
een historisch overzicht te zien over de voormalige
Britse basis. Vervolgens gaan we met de touringcar
langs de hangaars, munitieopslagplaatsen en atoomschuilbunker. Door deze tour krijgt u een duidelijk

H 1572

Airborne route
Bij aankomst in Hoenderloo krijgen we koffie met
een appelflap, om de dag goed te beginnen! Dan
gaan we samen met een gids op pad, de Airborne
route. Tijdens deze tocht komen we langs historische
plekken van de oorlog. Plekken waar een hevige
strijd is geleverd, zoals de Ginkelse Heide waar de
parachutisten zijn geland. Kortom, een route waar
genoeg over te vertellen valt. De gids zal u dan ook
zeker veel vertellen!
Na een mooie tocht over de Veluwe dineren we in
Hoenderloo. Na dit 3-gangen diner is het alweer tijd
om naar huis te rijden. Een indrukwekkende dag is
dan ten einde!

Vertrek:
± 12.30 uur
Thuiskomst: ± 20.15 uur

H 1573

“Slag om Grolle”
Bij aankomst in het Openluchtmuseum Erve Kots
krijgen we koffie met pillewegge. Dit is een typische
lokale lekkernij in de vorm van een krentenbrood.
Vervolgens kunt u het prachtige landleven bewonderen met de authentieke boerderijen, rosoliemolen
en houtzagerij. Het is net of je weer even terug in de
tijd bent.

DAGTOCHT
MET HISTORISCH
TINTJE

Rond lunchtijd komen we aan in Groenlo, waar een
koffietafel met kroket voor ons klaarstaat. Dit is de
plek waar eeuwen geleden Peter Cuyper het eerste
bekende Grolsche biertje brouwde.
Hier is nu brouwerij ‘De Klok’ gevestigd. U kunt de
oorspronkelijke brouwkelders van de Grolsch
Bierbrouwerij zelf bekijken.
Vervolgens gaan we, onder leiding van een gids, naar
de vestigingswerken met het ‘Groenlo’s Kanon’. Ook
krijgt u een film te zien over het beleg van Grol in
de 80-jarige oorlog en is er een multimediaspectakel
‘De Slag om Grolle’ in de oude Calixtus.
Als afsluiting van de dag rijden we naar het restaurant
voor een 3-gangen diner, waarna we naar huis rijden.
± 08.30 uur
Vertrek:
Thuiskomst: ± 21.00 uur
32
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H 1574

Bevrijdingsmuseum, Battlefieldtour en Wijngaard
weten, met interessante feiten en
anekdotes. Kortom en leerzame
en misschien, voor sommigen van
u, ook wel herkenbare verhalen.

Bij aankomst in het Nationaal
Bevrijdingsmuseum in Groesbeek
worden we ontvangen met koffie
en feestelijk bevrijdingsgebak.
Daarna krijgt u een introductiefilm
te zien en een welkomstwoordje
te horen. De gids neemt u mee
op pad en samen bezoeken we de
vaste én tijdelijke tentoonstelling
met proeverij van Zweeds wittebrood. Tijdens de rondleiding
vertelt de gids u alles wat u moet

Market Garden, een boeiende
locatie met een mooi product. Na
de rondleiding mag iedereen een
glas biologische wijn uit de streek
proeven.

Vervolgens rijden we naar het
lunchadres voor een lekkere lunch.
Hierna is het tijd voor de Battlefieldtour. Weer gaan we op pad
met de gids en maken een rondrit
langs bijzondere historische plekken,
waaronder het landingsterrein van
operatie Market Garden.
Na alle indrukken gaan we terug
naar Groesbeek, voor een wat
‘luchtiger’ onderwerp. Hier bezoekt
u Wijnhoeve De Colonjes. Dit is
een biologische wijnboerderij
gelegen in het gebied van operatie

Voordat we weer naar huis gaan
sluiten we de dag samen af met
een drie gangendiner.
± 08.45 uur
Vertrek:
Thuiskomst: ± 20.15 uur

H 1575

Veilen, varen, verrassen en een molen
Rond het middaguur stappen we
op een boot voor een rondvaart
door het Rijk der Duizend Eilanden.
Hier hoort, ziet en voelt u hoe het
er een eeuw geleden aan toe ging.
Na het varen gaan we lunchen.
Voor velen komt het hoogtepunt
van de dag na de lunch. U kunt
plaats nemen op de plek van de
handelaar in de authentieke
veilingbanken. Zo is het net alsof u
terug in de tijd bent. U voelt zelfs
de spanning als de veilingmeester
de groenten aanprijst, u de veilingklok stopt en de prijs bepaalt.
Dan is het alweer tijd voor de
volgende activiteit! We brengen
vervolgens een bezoek aan de
Museummolen. Dit is één van de

www.fassbendertouringcars.nl

elf overgebleven molens van het
voormalig molencomplex van de
Schermerpolder in een vrijwel
onaangetast open polderlandschap.
Een indrukkwekkend, typisch
Nederlands gezicht!
Vervolgens is het alweer tijd om
naar het restaurant te rijden waar
we als afsluiting samen dineren.
± 08.30 uur
Vertrek:
Thuiskomst: ± 21.30 uur
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MET HISTORISCH
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Bij aankomst in het Museum Broeker
Veiling, worden we ontvangen
met koffie en een Broeker bol,
een lokale lekkernij. Vervolgens
kunnen we twee prachtige
exposities bezoeken; Het Rijk der
Duizend Eilanden, een ‘levende’
kaart vertelt u alles over het
ontstaan van het gebied en
De Veildag; onder leiding van de
gids leert u alles over de werkdag
van een tuinder rond 1900.

RS 1580

Rondje Urk
Wie kent het niet; de oud- hollandse klederdracht
uit Urk. Vandaag gaan we u meenemen naar Urk
en Schokland en proeven de sfeer van paling, klompen en klederdracht. Kortom vissersdorp ten top.
We vertrekken op tijd, om onderweg in Houten
even te pauzeren met een kop koffie en gebak.
Hierna rijden we door naar Urk, waar we ontvangen
worden met een klederdrachtpresentatie. Altijd
prachtig om te zien. Na de lunch (broodmaaltijd met
kroket), vervolgen we onze weg richting Schokland,

RS 1581

Maastricht
Maastricht heeft, als een van de oudste steden van
Nederland, heel wat te bieden. De vele monumenten,
musea en historische attracties geven de stad een
culinaire, gastvrije en gezellige sfeer. We nemen u
graag mee naar deze imposante stad.

waar we een bezoek brengen aan het museum en
afsluiten met een kopje koffie/thee en iets lekkers.
Op de terugreis stoppen we in Hoenderloo, bij
Restaurant de Ruggestee voor een heerlijk 3-gangen
diner. We brengen u weer veilig thuis na een lange
maar sfeervolle dag.
± 08.00 uur
Vertrek:
Thuiskomst: ± 21.00 uur

Terug aan boord kunt u even uitrusten onder het
genot van een consumptie. De bus brengt u hierna
naar uw dineradres, waar de indrukken van de dag
besproken kunnen worden. Op de terugreis, kunt u
enigszins vermoeid van alle inspanning alle indrukken
even rustig laten bezinken. Een dagtocht waar u
zeker nog lang over na zult praten.
Vertrek:
± 08.30 uur
Thuiskomst: ± 20.30 uur

Rederij Stiphout

DAG TO C H T
NA A R R E G I O O F
STEDEN

MAASTRICHT

Onderweg naar de hoofdstad van het zuiden stoppen
we voor koffie en gebak, waarna we doorrijden en
tegen de middag aankomen in het centrum. Hier
worden we ontvangen door onze gids van het VVV
en starten we met een rondwandeling van een uur.
Tijdens deze rondwandeling laat men u de diversiteit
van deze stad zien. Van de kleinste straatjes, imposante
gebouwen, stadswallen tot aan natuurlijk het Vrijthof.
Hier heeft u dan de tijd om op eigen gelegenheid te
gaan lunchen.
We verzamelen weer voor een boottocht. Hierbij
varen we onder andere langs het Provinciehuis en
gaan aan wal bij de St. Pietersberg voor een rondleiding in de grotten. Een indrukwekkend gangenstelsel van 20.000 gangen, ontstaan door de winning
van Mergel als bouwsteen. De gids verteld u over de
eeuwenoude verhalen en avonturen.
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Welkom aan boord
bij Rederij Stiphout
De 5 passagiersschepen van Rederij Stiphout
bevaren dagelijks de Maas en het
Albertkanaal en tonen u de mooiste
plekjes van onze streek.
Er is een ruime keuze voor uw dagmiddag- en avondprogramma, zoals
een rondvaart op de Maas,
een boottocht naar Luik of een
Moonlight-cruise.

Advertentie restaurant
Ons aanbod
Weistaar toevoegen
Rondvaarten
(afmeting?)
Dagtochten

Al onze boottochten zijn natuurlijk
uit te breiden met verschillende
cateringmogelijkheden.
Voor ons volledige vaarprogramma
verwijzen wij graag naar onze website

www.stiphout.nl

Maaspromenade 58 l
T: +31 (0)43 351 53 00 l
info@stiphout.nl l

City-Tours
ruises
Brunch- & Lunchc
t
gh
Ni
Saturday
DinnerCruise
Party on the River
Dinner cruises
Complete dagenten
en avondarrangem

6211 HS Maastricht
F: +31 (0)43 321 79 58
www.stiphout.nl
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RS 1582

Duitse Rureifel
Het dal van de Rur doorsnijdt een
groot deel van de noordelijke Eifel.
De rivier de Rur is hier bepalend
voor het aanzien van het landschap.
Fraaie vakwerkboerderijen,
romantische uitzichten en een

prachtige natuur kenmerken dit
gebied. We nemen u op deze
tocht mee op verkenning.
We starten de dag met koffie
en vlaai. Ondertussen zal de gids
arriveren die ons deze dag zal
informeren over de omgeving,
een stukje historie en natuurlijk de

kracht van het water. We rijden
via Brand en Kornelimunter naar
Vossenack en Hurtgenwald
(bekend om de slag in het Hurtgenwald, tijdens de tweede WO).
Natuurlijk rijden we naar het stuwmeer Obermaubach, waar we de
lunch nuttigen. Hierna rijden we
verder langs de prachtige oevers
van de Rur naar het stadje
Heimbach.
Op onze route richting dinerlocatie
in Vaals, komen we nog langs diverse
prachtige dorpjes en uitzichten. In
Vaals staat er een 3-gangenmenu
voor u klaar, waarna we weer
huiswaarts keren.
Vertrek:
± 09.00 uur
Thuiskomst: ± 21.00 uur

RS 1583

Belgische Ardennen en Malmedy
De Ardennen staat al jaar en
dag bekend om haar prachtige
vergezichten en natuur.
Zo dichtbij en toch zo anders.
Tijdens deze dagtocht laten we u
enkele van deze unieke plekjes zien,
en vertellen we u er uiteraard
graag meer over.

Een prachtig uitzicht kenmerkt
zich hier, waarvan u ontspannen
kunt genieten. Hierna vervolgen
we onze weg via Robertville,
Waimes, Lignueville (bekend van
Ardennen Offensief) via de
Bellevaux streek naar het stadje
www.fassbendertouringcars.nl

Wanneer we allemaal
weer verzameld zijn,
vervolgen we de
reis, en rijden naar
ons dineradres in
Vaals, waar u een
smakelijk 3-gangen
diner aangeboden
krijgt.
DAG TO C H T
NA A R R E G I O O F
STEDEN

We starten na aankomst in de
Ardennen met koffie en vlaai.
Vervolgens beginnen we onze
rondreis onder leiding van een
gids, met een rit via Eupen naar
de Weserstuwdam voor de lunch.

Malmedy. Hier krijgt u de
gelegenheid dit prachtige
stadje te bezoeken.

Kortom een
dag waar u de
schoonheid van de
natuur ervaart in de
combinatie met een stukje
historie.
± 09.00 uur
Vertrek:
Thuiskomst: ± 21.00 uur
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RS 1584

Een middag Aken
Aken ligt dichtbij het drielandenpunt Duitsland, België en Nederland. Deze keizerstad heeft een
rijke geschiedenis die niet om de
aanwezigheid van de grootmacht
Karel de Grote heen kan. In de
nauwe middeleeuwse steegjes,
die ontspringen aan de imposante
Aachener Dom en het prachtige
stadhuis, voelt het soms alsof de tijd
heeft stilgestaan. Aken is onmiskenbaar verbonden aan het bronwater dat hier ontspringt, getuige
de vele fonteinen en monumenten
door de stad.
Ontdek de kleine bijzondere
winkeltjes in de Altstadt of
verwonder je over de boeiende
geschiedenis in één van de musea.
Aken is een romantische bestem-

ming met een indrukwekkend
verleden en wordt geroemd om
haar bruisende karakter.
Op de heenreis, stoppen we voor
koffie met gebak, Waarna we onze
weg vervolgen. Tegen lunchtijd
arriveren we dan in Aken, dus
starten we met een smaakvolle
lunch hier. Hierna neemt de gids u
mee voor een twee uur durende
wandeling. Hij neemt u mee naar
de tijd van de Romeinen en Karel
de Grote.
Vervolgens heeft u vrije tijd om
op eigen gelegenheid de levendige
stad te leren kennen en verzamelen
we weer om gezamenlijk naar onze
dinerlocatie af te reizen.

Aan het einde van de dag rijden we
weer naar huis. Een ontspannen
dag, waarbij u kennis maakt met
een indrukwekkende stad.
± 09.00 uur
Vertrek:
Thuiskomst: ± 21.00 uur

DAG TO C H T
NA A R R E G I O O F
STEDEN

Aken is een romantische bestemming
met een indrukwekkend verleden en
een bruisend karakter
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RS 1585

Zuid-Limburg
Zuid Limburg staat bekend
om haar mooie heuvelland en
natuurlijk de aandacht voor
lekker eten.
Tijdens deze dagtocht, welke
eigenlijk aanvangt met een lunch aldaar,
gaat de reis verder door deze mooie
omgeving. Tijdens de mooie route zal de
gids u uitvoerig op de hoogte brengen van
diverse interessante wetenswaardigheden uit deze
omgeving. Met de diverse opties voor het bezoeken
van onder andere een ambachtelijke stroopstokerij of
een regionale bierbrouwerij (tegen extra vergoeding),
kunnen we u met deze dagtocht een gevarieerd
programma bieden.
Aan het einde van de dag rijden met u naar Vaals, waar
voor ons een smaakvol 3-gangen diner klaarstaat.

Vertrek:
± 10.30 uur
Thuiskomst: ± 21.00 uur

RS 1586

Bad Münstereifel

straat, met in het midden een riviertje in een bedding
van oude kademuren. De romaanse Stiftkirsche
bijvoorbeeld, met zijn twee ronde torens is zeker
bijzonder te noemen

Bad Münstereifel is ronduit schitterend, met zijn
prachtige, mooi intact gebleven ommuurde middeleeuwse centrum. Het bijna over- romantische stadje
trekt dan ook veel toeristen, wat vergezeld gaat met
de nodige toeristische voorzieningen.

Een ontspannen dag is een veel gegeven reactie. Met
een groot gedeelte vrij in te vullen is deze dagtocht
ideaal om gewoon lekker ontspannen een dagje weg
te zijn.

De meest bezienswaardige gebouwen en horecagelegenheden bevinden zich aan of rond de hoofd-

Vertrek:
± 08.30 uur
Thuiskomst: ± 21.00 uur
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Daarom gaan we graag met u naar dit sfeervolle
plaatsje toe. Bij aankomst ontvangt u een kopje
koffie/thee met vlaai. Hierna rijdt u onder leiding
van een gids door de Eifel richting Bad Münstereifel.
Daar aangekomen wacht u een originele Eifel-Platte
als lunch met koffie en thee. In Bad Münstereifel
krijgt u alle tijd om de schoonheid van dit plaatsje te
bewonderen.
We verzamelen weer om naar Vaals te vertrekken,
waar ons een diner wacht.

RS 1587

Hoogste punt Belgische Ardennen
Deze middag brengen we u “skyhigh” naar het
hoogste puntje in de Belgische Ardennen.
Na de lunch vertrekken we onder leiding van een
gids naar de prachtige Belgische Ardennen.
Via Moresnet en Eupen rijden we naar de Baraque
Michel het hoogste punt van België. Ook het prachtige
meer van Robertville mag natuurlijk niet overgeslagen

worden. Natuurlijk maken we tijd om tijdens deze
route nog een consumptie te nuttigen en te genieten
van het vaak prachtige uitzicht.
Na een mooie route rijden we weer richting Vaals,
waar we aan tafel gaan voor een smaakvol diner.
Vertrek:
± 10.30 uur
Thuiskomst: ± 21.00 uur

RS 1588

Drielandenpunt

DAG TO C H T
NA A R R E G I O O F
STEDEN

Op de hoogste delen van oostelijk Zuid-Limburg ligt
een uitgestrekt boscomplex, het Vijlenerbos. De
Vijlenerbossen vormen het grootste boscomplex van
Zuid-Limburg. De bossen liggen op het plateau
tussen de dalen van de Geul in het westen en van de
Selzerbeek in het oosten.
Wanneer we rond 10.30 uur aankomen, wacht u
eerst een lekkere kop koffie/thee met vlaai. Hierna
verzamelen voor een rondrit met een gids via het
Vijlener Bos en een gedeelte Mergelland Route.
Voor de lunch gaan we naar Wilhelminatoren,
waarna de route vervolgd wordt via Eupen naar
Monchau. Een prachtige route. In Monchau heeft u
de tijd om het stadje te bezoeken.
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Aan het einde van de dag rijden we door de mooie
omgeving naar Vaals voor een smaakvol 3-gangen
diner.
± 08.30 uur
Vertrek:
Thuiskomst: ± 21.00 uur
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RS 1589

Modaine stadje Spa met bezoek aan Spa Monopole
U wordt ontvangen met koffie en
vlaai, en gaat daarna onder leiding
van een ervaren gids door het
heuvelachtige landschap richting
de Weserstuwdam aan de rivier
de Vesdre. Een indrukwekkende
tocht vanwege de prachtige
natuur en de kracht van het water.
Hier zal de lunch ook plaatsvinden.
Vervolgens zult u langs schitterende
vergezichten en kastelen rijden. U
nadert het hart van de Ardennen.
We brengen u naar het mondaine
stadje Spa, ook wel de parel van
de Ardennen genoemd. Hier krijgt
u een bezoek aan het bezoekerscentrum van het bedrijf ‘Spa
Monopole’, een interessant verhaal
over de weg van ‘van de bron
naar de fles’, waarna u vrije tijd
heeft om het stadje te bezichtigen.

Als afsluiter van de dag staat er een
heerlijk 3-gangen diner voor u klaar.
± 08.30 uur
Vertrek:
Thuiskomst: ± 21.00 uur

RS 1590

Eiffeltocht met boottocht en bezoek Monchau
Tijdens deze dagtocht brengen
we langs de prachtigste dorpjes in
de Eiffel.

We starten de dag ontspannen
met een kop koffie en vlaai.
Hierna gaan we op pad voor een

prachtige boottocht over de
Obersee. De omgeving is prachtig
en vanaf het water zien we nog
beter de verrassend mooie natuur.
Wanneer we weer aan wal gaan,
wacht ons als lunch een originele
Eiffelplatte.

Vertrek:
± 08.15 uur
Thuiskomst: ± 20.30 uur
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Na de lunch rijden we via een
mooie route naar Monchau,
waar u de tijd heeft om op eigen
gelegenheid het dorpje te bezoeken.
Aan het eind van de dag ver
zamelen we weer en rijden naar
Vaals naar onze dinerlocatie.

RS 1591

Middagtocht Eiffel met boottocht Rursee

Wanneer u een rondrit door de
Eiffel wilt en wilt genieten van de
prachtige natuur op het water,
maar niet een hele lange dag
onderweg wilt zijn, dan is deze
tocht voor u een uitkomst.
We vertrekken einde ochtend, en

starten met een heerlijke lunch.
Daarna rijden we onder leiding
van de gids naar de Eiffel, richting
de Rursee. Hier stappen we aan
boord van de rondvaartboot en
kunt u genieten van de ruimte,
rust en prachtige natuur. We

varen van Schwammenaul naar
Rurberg. Na de boottocht rijden
we via een mooie route naar
Vaals voor het diner.

RS 1592

kennismaken met de culinaire
streekproducten. Smaak en
traditie, dat is waar het hier nog
om gaat. Uiteraard maken we tijd
om een lunch te nuttigen.
Aan het einde van de dag staat er

een smaakvol 3-gangen diner voor
u klaar, waarna we onze reis naar
huis weer aanvangen.

Land van Herve

DAG TO C H T
NA A R R E G I O O F
STEDEN

Het land van Herve, de streek in
het hart van de driehoek Aken
- Luik - Maastricht, vormt een
uitzonderijk landschap.
Beroemd om zijn wallenlandschappen, weiden en aanplantingen
met fruitbomen, vormt het een
prachtig frisgroen decor voor uw
dagtocht.

Vertrek:
± 11.00 uur
Thuiskomst: ± 20.30 uur

Vertrek:
± 08.30 uur
Thuiskomst: ± 21.00 uur

We starten de dag met koffie en
thee onderweg, en rijden onder
leiding van de gids naar het land
van Herve. Deze dagtocht brengt
u naar de ‘Espace des Saveurs et
Découvertes’, oftewel de ‘ruimte
van de lekkere smaken’. We maken
hier een virtuele reis door het
prachtige gebied, en laten u
40
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RS 1593

Amsterdam
Amsterdam blijft een enerverende
stad om te bezoeken. Speciaal voor
u hebben we een dagtocht samengesteld met enkele bezoeken aan
culturele plaatsen in deze stad.
We starten de dag op tijd en vertrekken
naar Harmelen, waar we voor een koffiestop even pauze nemen. U kunt hier rustig
genieten van uw (2e) kopje koffie en gebak.
Vervolgens rijden we naar Amsterdam, waar we
beginnen met een rondvaart van een uur.
Om ook de sfeer even goed te proeven krijgt u een
uur vrije tijd om even Amsterdam in te gaan of te
gaan lunchen. We verzamelen op een afgesproken
plek om vervolgens de oude Westertoren te
bezoeken. De bus rijdt u daarna naar Paleis op de
Dam voor een koninklijk bezoek onder leiding van
een gids.

Aan het einde van de middag heeft u nog een uur
vrije tijd om de Amsterdamse sfeer te ‘proeven’,
waarna we wederom naar Harmelen rijden voor
een heerlijk 3-gangen menu om de dag af te sluiten.
± 08.00 uur
Vertrek:
Thuiskomst: ± 21.15 uur

RS 1594

Utrecht
Utrecht bruist! Met al haar historie, cultureel centrum
en de vele studenten, is dit een stad met vele gezichten,
maar met een geweldige sfeer. We brengen deze dag
een bezoek aan deze stad, en willen u middels enkele
bezoeken en een stukje vrije tijd een ontspannen
kennismaking aanbieden.
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Einde van de dag sluiten we af met een heerlijk diner.
Indien u in plaats van het nationaal museum van
speelklok tot pierement een alternatief wilt bezoeken,
dan hebben wij uiteraard voldoende mogelijkheden.
Neem bijvoorbeeld; het Nederlands Spoorwegmuseum,
de Domtoren of het Universiteitsmuseum.
± 08.30 uur
Vertrek:
Thuiskomst: ± 21.30 uur
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Voordat we in Utrecht zelf aankomen, stoppen we
onderweg voor een kopje koffie/ thee en gebak.
Daarna vervolgen we de weg via Zeist en de Bilt
naar Utrecht. We beginnen de dag met een bezoek
aan het Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement. ( deze is helaas niet toegankelijk voor minder
validen) Dit in de buurkerk, naast de Dom, gevestigde
museum biedt u o.a. speeldozen, carillonklokken en
zingende nachtegalen. Na dit bezoek bieden we u de
mogelijkheid om op eigen initiatief Utrecht in te gaan.
Tegen 15.30 uur verzamelen we bij de rondvaartboot
om Utrecht vanaf het water te bezichtigen. Een mooie
gelegenheid om de hernieuwde uitgegraven grachten
te verkennen.

RS 1595

Markthal Rotterdam en veel chocolade
We brengen u vandaag meerdere
malen in verleiding met heerlijk eten.
Na vertrek rijden we allereerst
naar Ridderkerk. In het chocolade
atelier van Noppe, wacht ons een
demonstratie over chocolade, en
het hele proces eromheen.
Van ontstaan tot het proeven van
de eindproducten. U wacht een
smaakvolle dag. We zien een film
en middels toelichting van de
meester-patissier wordt de
ambacht aan u getoond.
Vervolgens rijden we voor de
lunch naar Rotterdam, waarna we
een rondrit maken door deze
moderne wereldstad met zijn vele
architectuur, prachtige skyline en
met een van de grootste havens
ter wereld. We eindigen bij de

grootste overdekte Foodmarkthal.
Met het oppervlakte van 11.000 m2
een indrukwekkende plek om te
genieten van veel (w)etenswaardigheden.

Uiteraard nemen we de tijd om
de dag af te sluiten met een diner,
waarna we weer huiswaarts keren.
Vertrek:
± 08.30 uur
Thuiskomst: ± 21.30 uur

RS 1596

Brussel / Lakense Tuinen

DAG TO C H T
NA A R R E G I O O F
STEDEN

exotische bloemen te bewonderen.
We bezoeken vandaag niet alleen
de hoofdstad van Europa, maar
combineren dit met een koninklijk
bezoek.

Het koninklijk paleis van België is
gelegen in Laken bij Brussel. De
tuinen van het paleis beslaan een
oppervlakte van 160 m2 en zijn
wereldberoemd vanwege hun
bijzondere architectuur. Er zijn
vele bijzondere planten en
42

We rijden rechtstreeks naar
Brussel, waarbij we onderweg
koffie en thee aanbieden. Tegen
de middag arriveren we in het
centrum van Brussel, waar we
starten met de eerste kennismakingstoer via een sightseeing
tour langs de bekendste bezienswaardigheden. U krijgt hierdoor
een goede indruk van deze diversiteit van deze stad. Vervolgens geven
we u de tijd om op eigen gelegenheid de stad te verkennen en te
lunchen. De vele restaurantjes

aan de grote markt bieden u
uitstekende mogelijkheden. Ook
het historisch hart biedt vele kleine
straatjes met leuke restaurants en
winkeltjes. Aan het einde van de
middag verzamelen we weer om
te vertrekken naar de Lakense
Tuinen. Hier heeft u ruimschoots
de tijd om te genieten van de
prachtige omgeving.
Op de terugreis stoppen we om
te dineren op onze dinerlocatie.
U kunt eventueel deze reis aanpassen aan uw wensen waarbij we
in plaats van Brussel bijvoorbeeld
naar Mechelen rijden.
± 08.00 uur
Vertrek:
Thuiskomst: ± 21.00 uur
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Groningen, een
jonge bruisende
studentenstad met
vele terrasjes

RS 1597

Groningen
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Halverwege de middag nodigen we u uit aan boord
te gaan van de rondvaartboot. We varen gedurende
een uur door de grachten van Groningen. Een
ontspannen en interessante dag welke we afsluiten
met een diner op onze diner locatie.
± 08.00 uur
Vertrek:
Thuiskomst: ± 21.30 uur
DAG TO C H T
NA A R R E G I O O F
STEDEN

Dat Groningen een populaire stad is bij studenten,
dat is veelal bekend. Een belangrijke bijdrage hiervoor
is het gezellige uitgaansleven. De terrassen aan de
voet van de Martinitoren en de vele horeca, zijn hier
een bewijs van. Echter kent Groningen, naast moderne
architectuur, ook een groot aantal historische en
nostalgische plekjes in de binnenstad welke we u
graag laten zien.
We vertrekken tijdig, daar we een eindje moeten
rijden. Uiteraard stoppen we onderweg om met een
kop koffie en gebak even de benen te strekken.
Aangekomen in Groningen staat de gids klaar om
met u een stadswandeling te maken. Hierdoor leert
u de achtergrond verhalen kennen en komt u op de
leukste plekken. Vervolgens krijgt u de mogelijkheid
op eigen gelegenheid de sfeer van de stad te proeven,
en bijvoorbeeld de 97 meter hoge Martini Toren te
bezoeken.
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RS 1598

Historisch Gent
Kathedraal en de Gravensteen. Beide locaties kennen
een boeiende architectuur en geschiedenis, waar men
u alles over kan vertellen. Om alle informatie te laten
bezinken, stappen we vervolgens op de boot voor
een rondvaart. We varen via de Leie het oude stadscentrum door; wat een indrukwekkend gezicht is.

Gent kent een rijke historie en heeft in de geschiedenis
boeiende periodes gekend als plaatsje tussen twee
machtige abdij-machten. We rijden eerst naar ons
koffie adres waar we genieten van koffie en gebak.
Aangekomen in Gent heeft u allereerst de mogelijkheid op eigen gelegenheid de lunch te nuttigen in
een van de hartelijke horeca gelegenheden hier.
(op eigen rekening)
Vervolgens maken we, onder leiding van een gids,
een stadswandeling. U bezoekt hierbij de St-Baafs-

Aan het einde van de dag sluiten we af met een smaakvol diner, waarna we weer verder huiswaarts rijden.
Deze dagtocht is ook te plannen in de periode tijdens de
Gentse Feesten. Een jaarlijks terugkerend indrukwekkend
evenement. Een ontspannen manier om een dergelijke
evenement te bezoeken. De Gentse feesten zijn van
15 juli t/m 24 juli 2016.
Informeer naar de mogelijkheden.
Vertrek:
± 08.00 uur
Thuiskomst: ± 21.30 uur

RS 1599

DAG TO C H T
NA A R R E G I O O F
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Köningswinter & Zevengebergte

We nemen u vandaag mee naar dit veel bezochte
vakantieoord. Niet voor niets is dit een geliefde plaats.
Met de vele Duitse vakwerkhuizen en prachtige
omgeving, een sfeervolle plaats om te zijn. We rijden
in één keer door naar dit mooie stadje, met enkel
een korte koffie stop om de benen te strekken.
Rond het middaguur zullen we hier aankomen en
heeft u de mogelijkheid om even rustig de sfeer te
proeven en eventueel te lunchen op een van de
terrasjes aan de Rijn wellicht. Indien gewenst kan er
ook een gemeenschappelijke lunch verzorgt worden.
(niet bij de prijs inbegrepen)
Tegen een uur of drie verzamelen we voor een boot44

tocht over de Rijn naar Linz. Een veel besproken
traject vanwege haar prachtige omgeving. Een hoogtepunt qua natuurschoon. Vanuit Linz vertrekken we
verder per bus voor een tocht over Margerethenhöhe
(460 mtr hoog) dwars door het Zevengebergte via
Köningswinther richting Maastricht. Natuurlijk stoppen
we onderweg om nog gezamenlijk te dineren.
Opmerking: Boottocht kent vaste afvaartijden tussen
18 mei en 27 oktober. Buiten deze periode is afvaart
op afspraak.
Vertrek:
± 08.00 uur
Thuiskomst: ± 21.30 uur
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RS 1600

Friesland

Friesland staat bekend om haar
sfeervolle stadjes en vele wateren.
Tijdens deze dagtocht nemen we
u graag mee om een aantal van
deze kenmerken beter te leren
kennen.

Na
vertrek
rijden we
richting
Friesland, waarbij
we halverwege de
reis even stoppen voor een
kopje koffie/thee en gebak.
Daarna rijden we door naar het
plaatsje Koudum, waar we aan
boord gaan van een van de klaarliggende schepen. Een mooie
tocht over de bekende “Fluessen”,
staat op het programma. Terugkerend aan wal vervolgen we de
weg naar Hindeloopen, waar voor
u een koffietafel met een kroket
klaarstaat. Dan naar Workum
voor een bezoek aan het Jopie

Huisman museum. Hier worden
tekeningen en afbeeldingen
bewaart van deze bekende
kunstschilder.
We eindigen met een smaakvol
diner om dit bezoekje in eigen
land gezamenlijk af te sluiten.
Vertrek:
± 08.30 uur
Thuiskomst: ± 21.00 uur

RS 1601

Den Bosch
De historische binnenstad van
’s Hertogenbosch is met de vele
kleine straatjes en steegjes uniek,
en straalt iets magisch uit. We gaan
deze dag met u op zoek naar een
aantal plekken of producten die
deze stad zo uniek maken.
We beginnen deze dag in Den

Bosch met koffie en de beroemde
Bossche Bol, even de sfeer proeven.
Waarna we vertrekken voor een
rondvaart over de Binnendieze.
Dit kleine riviertje was vroeger
eigenlijk het open riool en loopt
onder en tussen de huizen door.
Voor de lunch gaan we na de

boottocht naar de Bossche
Kelders, waar voor ons een goed
verzorgde koffietafel klaarstaat.
Met de buik vol, krijgt u de tijd
om op eigen gelegenheid Den
Bosch te bezoeken. Enkele
aanraders zijn de St-Janskathedraal en het Brabants Museum.

Uiteraard rijden we naar ons
dineradres om de dag samen af te
sluiten met een smaakvol diner.
± 9.00 uur
Vertrek:
Thuiskomst: ± 21.00 uur
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Optioneel hierbij is het bijboeken
van een gemeenschappelijk bezoek.
We denken graag met u mee.

RS 1602

Spakenburg
Bunschoten-Spakenburg is een
prachtig dorpje met authentieke
kenmerken. Een dorp waar men
nog (deels) in klederdracht loopt.
Vandaag gaan we op reis en
maken we nader kennis met de
cultuur en de visserij aldaar.
We rijden in een keer naar onze
locatie waar we eerst genieten
van een kop koffie/thee met wat
lekkers. Hierna vertrekken we naar
de visafslag om kennis te maken
met de vele gebruiksvoorwerpen
en gebruiken in de visserij.
Tevens kunt u in veilingbanken

plaatsnemen en een demonstratie
van het veilen van de vis bijwonen.
Tijdens de lunch verzorgt men
een klederdracht presentatie voor
u. Waarna we verwacht worden
bij Museum Spakenburg, hier vindt
u vele tegenstellingen over het
verleden van de gemeente
Bunschoten.
Natuurlijk krijgt u nog even wat
vrije tijd om op eigen gelegenheid
het centrum te bezichtigen. Wat
zeker de moeite waard is.
We vertrekken weer huiswaarts,
waar we einde van de middag
zullen arriveren.
(Desgewenst kan er een afsluitend
diner geregeld worden).

± 08.30 uur
Vertrek:
Thuiskomst: ± 17.00 uur

ook bij Chocolaterie Anmadis, waar
‘D’n dikke bakker’ op ludieke wijze
demonstreert hoe het maken van
Belgische bonbons in het werk
gaat. Proeven moet ook gebeuren
uiteraard!

Leuven staat bekend om haar
compacte centrum en haar
prachtige gotische Stadshuis.
Tevens brengen we deze dag een
bezoek aan de schatkamer van de
Sint-Pieterkerk, bekend van het
schilderij ‘het laatste avondmaal’.

RS 1603

Leuven
België staat bekend om haar
bonbons. We starten de dag dan

DAG TO C H T
NA A R R E G I O O F
STEDEN

Nadat we bij de chocolaterie zijn
vertrokken naar ons lunch adres,
gaan we deze unieke locaties ook
bezoeken. Onder begeleiding van
een gids komen we veel te weten.
Leuven heeft een gezellig oud
centrum, waar we u graag mee
kennis laten maken.
Nadat we allemaal weer verzameld zijn, vertrekken we weer
richting huis. Uiteraard stoppen
we onderweg nog om te genieten
van en smaakvolle maaltijd.
± 08.30 uur
Vertrek:
Thuiskomst: ± 21.00 uur
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RS 1604

Valkenburg / Maastricht

We bezoeken hier de grotten
van de Zonneberg St. Pieter. Een
indrukwekkend gangenstelstel
waar we een rondleiding krijgen
van ca. 1 uur.
Valkenburg kent een prachtige
omgeving. We combineren deze
mooie route met een bezoek aan
Maastricht. Zo combineren we een
mooie rijroute met een bezoek
aan de imposante grotten.

We starten deze dag aan het eind
van de ochtend en rijden naar
Valkenburg. Hier staat voor u een
heerlijke ‘Schaepkens’ lunch klaar
met een kroket. Na de lunch
vertrekken we naar Maastricht.

Vervolgens rijden met u naar het
diner adres waar u in alle rust kunt
genieten van een gezamenlijk diner.

Tijdens de rondvaart van ongeveer 1 uur door de grachten van

Amsterdam, komt u veel te weten
over deze prachtige stad. Voor de
lunch nemen we u mee naar onze
lunchlocatie, waar u een lunch met
een kroket wordt aangeboden.
Vervolgens rijden we met de bus
langs vele imposante locaties,
welke zo kenmerkend zijn voor
deze stad.

Vertrek:± 11.00 uur
Thuiskomst:
± 21.00 uur

RS 1605

Amsterdam
Amsterdam heeft met haar grachten
en grachtenpanden een heel eigen
sfeer. Tijdens deze dagtocht nemen
we u mee de grachten op en rijden
met de bus langs de meest
imposante locaties.
We starten de dag op met koffie
en gebak in Harmelen, waarna we
weer doorrijden naar Amsterdam.

Vertrek:± 08.00 uur
± 21.00 uur
Thuiskomst:
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Aan het eind van de dag rijden
we weer via Harmelen, waar we
genieten van een 3-gangen menu.

Een dag Rotterdam is een unieke ervaring. Mat al
haar historie als havenstad, oude gebouwen maar
ook zeker moderne architectuur, is het
een
verrassende combinatie. We
nemen u vandaag mee naar
een aantal plekken die
deze stad zo unieke
maken.

RS 1606

Rotterdam

blijven. U kunt namelijk met de chauffeur bespreken
of u eventueel nog een rondrit wilt maken door
Rotterdam of hier wat langer wilt verblijven.
Uiteraard bespreken we dit vooraf.
Wanneer we dan aan het einde van de middag
weer huiswaarts gaan, stoppen we onderweg
op ons diner adres. Hier staat een smaakvol
3-gangen diner voor u klaar.
Vertrek: ± 08.30 uur
Thuiskomst: ± 21.00 uur

Op de heenreis stoppen we
even voor koffie en gebak, waarna we weer doorreizen naar de haven van Rotterdam. Hier stappen
we aan boord voor een rondvaart in de imposante
haven van ongeveer 1,5 uur. Na de rondvaart
vertrekken we naar ons lunch adres voor een
koffietafel.
De Markthal in Rotterdam mag zeker niet vergeten
worden. U heeft de optie om hier wat langer te ver-

RS 1607

Den Haag / Scheveningen

DAG TO C H T
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Den Haag straalt altijd gezag uit. Deze politieke
hoofdstad kent een rijke historie en veel prachtige
plekken. Vandaag nemen we u mee door Den Haag.
We stoppen op de heenreis voor een kop koffie,
zodat de rit niet te lang duurt. Bij aankomst in Den
Haag rijden met u door Den Haag, en krijgt u van
de gids / chauffeur veel nieuws toegespeeld. Tevens
rijden we door Scheveningen, waar natuurlijk het
strand en de vissers een heel eigen karakter geven.
Voor de lunch rijden we naar ons lunchadres waar
we genieten van een koffietafel met een kroket.
Als iedereen weer paraat staat rijden we naar
Madurodam, waar we ook een bezoek gaan brengen
aan deze ‘miniatuur Nederland’. Altijd weer indrukwekkend om te zien hoe Nederland in het klein
gemaakt is. Vervolgens rijden we naar onze diner
locatie om de dag smaakvol af te sluiten.
Vertrek:
± 08.30 uur
Thuiskomst: ± 21.30 uur
48
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We brengen onder
andere een bezoek
aan de Nieuwe Kerk

RS 1608

Delft
Wie kent het niet? Het delfts
blauwe tegeltje. Vandaag brengen
we niet alleen een bezoek aan
cultuurhistorisch Delft, maar ook
een fabriek van dit unieke aardewerk. We starten de dag met een
lekker kopje koffie en wat lekkers

bij aankomst in Delft. Onze gids
komt ons vervolgens ophalen
voor een stadswandeling van
ongeveer 1,5 uur. We brengen
onder andere een bezoek aan de
Nieuwe Kerk. Hierna rusten we
even uit tijdens de lunch.

Wanneer we allemaal weer
verzamelt zijn, vertrekken we
voor een boottocht over de
grachten van Delft op weg naar
de ‘Porceleyne Fles’, een aardewerkfabriek van het bekende
Delfts Blauw welke al actief is
sinds 1653. Afhankelijk van de nog
resterende tijd, kan men nog even
Delft verkennen.

± 08.00 uur
Vertrek:
Thuiskomst: ± 21.00 uur
www.fassbendertouringcars.nl
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Aan het einde van de middag
vertrekken we naar ons diner
adres, waar ons een heerlijk
3-gangen diner te wachten staat.
Tegen acht uur vertrekken we
huiswaarts.

RS 1609
Vervolgens
vertrekken we naar
de boot om een tocht te
maken op de Kempische Kanalen.

Mol
We vertrekken tijdig naar Mol. Wanneer we aankomen
bij ‘de Kaasboerin’, staat er voor u koffie en gebak klaar.
De grensstreek waar we u vandaag mee naartoe
nemen is een absolute favoriet bij velen. We rijden
met u door de omgeving onder begeleiding van een
gids. Deze zal u onderweg vele verhalen, prachtige
legendes en spannende sages vertellen over hekserij
en dwaallichten. Teruggekomen bij de Kaasboerin
wacht u een maaltijd.

Geniet van de boeiende informatie, de mooie
omgeving en ontdek het wereldberoemde Molse
Kwartszand. De rondrit langs de bossen, meren en
toeristische centra is een absolute topper.
Aan het eind van de dag vertrekken we naar ons diner
adres en zal de chauffeur u weer veilig thuisbrengen.
Vertrek:
± 08.00 uur
Thuiskomst: ± 21.00 uur

DE MOOISTE SHOWMIDDAGEN VAN VLAANDEREN

ACTIEVE UITSTAPPEN

Get Ready

Garry Hagger

Sergio
Jan Keizer & Annie Schilder (ex BZN)
Corry Konings

Andrei Lugovski

Gene Thomas

Tommeke
Bandit

Koos Alberts

Frank Galan

Herbert Verhaeghe

Luc Van Meeuwen

Juul Kabas
Maarten Cox

Lissa Lewis

Mieke

DAG TO C H T
NA A R R E G I O O F
STEDEN

BOEIENDE EN LEERRIJKE DAGUITSTAPPEN

HET ADRES VOOR IEDERE GELEGENHEID
D
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Eerselseweg 99
2400 Mol-Postel • België
Tel. 0032 - 14 37 70 84
E-mail: info@kaasboerin.be
Internet: www.kaasboerin.be
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RS 1610

De Peel
De Peel staat bekend om haar
mooie natuur en kleine dorpjes.
We rijden deze middag met u via
de mooiste routes door beschermde
natuur- en stadsgezichten. Hiervoor is een vergunning nodig, dus
u begrijpt dat u hierdoor op
unieke plekjes komt. We rijden
onder ander langs het graf van
schrijver Toon Kortooms.
Er kan hier eventueel in overleg
een extra consumptiestop gedaan
worden. (op eigen kosten)
We starten de dag met koffie en
wat lekkers en eindigen in Liessel
bij restaurant het Lijssels Vertier.

Hier staat aan het einde van de
dag ook een smaakvol diner klaar.

Vertrek:
± 12.00 uur
Thuiskomst: ± 20.00 uur

RS 1611

Zuid-Limburg
waar ons een
koffietafel
wacht met
een kroket.
Vervolgens
rijden we met
onder leiding van
een gids langs de
kastelen van Zuid-Limburg,
met als hoogtepunt Kasteel
St. Gerlach. Hier zal de gids ook
een rondleiding in de kerk geven.

www.fassbendertouringcars.nl

Aangekomen in Thorn, staat er
voor ons een kop koffie en vlaai
klaar. Hierna rijden we door naar
Schin op Geul, waar we de
kasteeltuin, de heemtuin en o.a.
de watermolen bezoeken onder
leiding van een gids. Tegen de
middag rijden we door naar Vaals,

Vertrek:
± 08.00 uur
Thuiskomst: ± 21.00 uur
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Zuid-Limburg kent veel mooie
plaatsen. Vandaag bezoeken we
er een paar. Echter kan bij een
bezoek aan Limburg de Limburgse
vlaai niet ontbreken, daar beginnen
we de dag dan maar mee.
We vertrekken op tijd voor deze
interessante, maar lange dag.

Onder de indruk van alle pracht
en praal schuiven we aan voor een
warme maaltijd in de vorm van een
3-gangen diner. Een mooie afsluiting
van deze enerverende dag.

RS 1612

Kastelentocht Limburg
Vindt u bovenstaande dag te lang dan bieden we
een passend alternatief, waarbij u toch de kasteelsfeer van weleer kunt beleven.
We rijden in de ochtend weg naar Vaals, waar we
rond de middag aankomen en starten met een
koffietafel en een kroket. Vervolgens stappen we
weer in de bus die ons langs vele prachtige kastelen
zal leiden, en waarbij de gids tekst en uitleg zal
geven. U krijgt een rondleiding bij kasteel St. Gerlach
in de kerk.
Aan het einde van de dag staat er in Vaals een
3-gangen diner voor u klaar, waarna we wederom
huiswaarts keren.

Vertrek:
± 10.30 uur
Thuiskomst: ± 21.00 uur

RS 1613

Noord-Holland
De regio Hoorn- Medemblik- Enkhuizen kent een
rijke historie in water- en treinverleden. Deze dag
nemen we u mee terug in de tijd. We vertrekken
op tijd, om de trein niet te missen.
In Hoorn stappen we op de Stoomtrein, waarmee
we een rit gaan maken van ca. 1 uur. Tijdens deze rit
wordt er koffie en appeltaart geserveerd. Hierdoor
kunt u genieten van de omgeving.
Aangekomen in Medemblik wacht ons een boottocht. We varen van Medemblik naar Enkhuizen.
Tijdens deze tocht staat er voor u een uitgebreide
West-Friese koffietafel klaar.
DAG TO C H T
NA A R R E G I O O F
STEDEN

In Enkhuizen krijgt u ongeveer 1,5 uur de tijd om
vrij rond te wandelen, en de sfeer van dit dorp te
ontdekken. Nadat we iedereen weer bij de bus
verzamelt hebben, rijden we naar Het Wapen van
Harmelen. Hier wordt u een smaakvol 3-gangen
diner aangeboden. Vervolgens rijden we u weer
veilig naar huis.
± 08.00 uur
Vertrek:
Thuiskomst: ± 21.00 uur
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RS 1614

Hattem

Hattem is een klein dorp onder
de rook van Zwolle. In dit kleine
maar sfeervolle dorp laten we u
kennismaken met de ambacht van
een bakker. We rijden op tijd weg
’s morgens, waardoor bij aankomst
in Hattem de klaargezette koffie/

thee en bijbehorend lekkers goed
zal smaken. Het Bakkerijmuseum,
waar we worden ontvangen, is
gevestigd in een voormalige school.
U krijgt tekst en uitleg over de
historie en er zal een demonstratie
plaatsvinden. De zgn. krakelingenshow is alom een succes! We
bezoeken het museum en we
worden voorzien van een smaakvolle lunch.

van de mooie plekjes te bezoeken.
De chauffeur geeft u hier graag
advies in. Op de terugweg rijden
naar onze diner locatie om te
genieten van een 3-gangen menu.
Vertrek:
± 08.00 uur
Thuiskomst: ± 21.00 uur

Hierna vertrekken we naar Deventer
waar u de tijd krijgt om op eigen
initiatief de stad te bezoeken.
U heeft de mogelijkheid even te
winkelen in het centrum, of een

hier een consumptie willen
nuttigen dan kan dat op eigen
kosten.
We sluiten de middag af door
bij onze diner locatie aan tafel te
gaan voor een maaltijd.
Vertrek:
± 13.00 uur
Thuiskomst: ± 19.45 uur

RS 1615

Belgische
Noorderkempen

www.fassbendertouringcars.nl

DAG TO C H T
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Deze ontspannen dag beginnen
we met koffie en gebak bij
restaurant Ruif Wagenberg.
Aansluitend zal de gids met u een
rondrit maken van Baarle Nassau
naar Turnhout. Hier bezoeken
we de fraaie St. Pieterskerk. Via
Merksplas rijden we dan door
naar Meersel Dreef. De Mariagrot
en de tuinen van de paters zijn
zeker een bezoek waard. Mocht u
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Malmedy: één van de sfeervolste
steden in de Ardennen

RS 1616

DAG TO C H T
NA A R R E G I O O F
STEDEN

Belgische Ardennen
De Ardennen behoeven niet veel
woorden om zichzelf te omschrijven.
Tijdens deze dag nemen we u
mee naar de schoonheid van de
omgeving. We vertrekken naar
Vaals, waar de koffie en de vlaai
voor u klaarstaan. Vervolgens
rijden we, onder leiding van een
gids, via de Hoge Venen naar ons
lunch adres.

op eigen initiatief even genieten
van dit gezellige stadje.
Teruggekomen in Vaals sluiten we
de dag met een 3-gangen diner af.

± 08.00 uur
Vertrek:
Thuiskomst: ± 21.00 uur

Wanneer we allemaal weer voldaan
in de bus zitten rijdt de chauffeur
met u naar één van de sfeervolste
steden in de Ardennen; Malmedy.
Centraal gelegen met een bruisend
centrum is Malmedy de ideale
plaats om even te genieten. Hier
heeft u een tussenstop en kunt u
54
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RS 1617

Tongeren
Vandaag laten we u kennismaken
met monniken en ridders. Na
vertrek rijden naar Tongeren waar
we worden ontvangen met koffie/
thee en twee lokale specialiteiten.
Vervolgens rijden we naar de
Grote Markt , Ambiorix en de
Onze-Lieve-Vrouwe-Basiliek.
De meegekomen gids zal u er
alles over vertellen.
Hierna heeft u de keuze uit een
de keuze van een rondrit van drie
kwartier of anderhalf uur. De gids
zal u tijdens deze rit veel vertellen
over de historie van dit gebied.
Bij terugkomst staat voor u een
broodmaaltijd klaar met soep.

Met een volle buik vertrekken we
voor het middagprogramma naar
Alden Biesen. Deze landcommanderij geldt als grootste kastelencomplex tussen de Loire en de Rijn.
Een indrukwekkend bezoek, die
we afsluiten met koffie/thee en

originele Haspengouwse fruittaart.
Op de terugweg stoppen we in
Soerendonk voor een 3-gangendiner.
Vertrek:
± 09.00 uur
Thuiskomst: ± 21.00 uur

RS 1618

Rondrit provincie Utrecht en 3-sluizen vaartocht
Na ongeveer een uurtje rijden
komen we aan in Nieuwegein
waar we koffie en gebak krijgen.

Aansluitend maken we een rondrit door de provincie Utrecht.
De gids vertelt u leuke anekdotes
en feiten over de omgeving,
een rit van ongeveer
90 minuten.
Bij terugkomst
staat er een
gedekte
koffietafel
voor u
klaar.

www.fassbendertouringcars.nl

Aan het einde van de middag
vertrekken we met de bus naar
onze dinerlocatie. Vanwaar we de
dag sfeervol afsluiten.
± 09.00 uur
Vertrek:
Thuiskomst: ± 21.00 uur
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Wanneer
we klaar
zijn met
eten, ligt
de boot al
voor ons
klaar en varen
we de 3-sluizentocht.

Een rondvaart door en om
Nieuwegein. Vanaf het water zijn
de diverse oude dorpskernen
goed zichtbaar. Tijdens deze tocht
worden we drie keer geschut.
We varen over de Lek naar de
imposante Beatrixsluizen en varen
dan via het Lekkanaal naar het
Amsterdam Rijnkanaal. Uiteindelijk
via het Merwedekanaal weer
terug naar Nieuwegein, waar we
weer aan wal gaan.

RS 1619

Sneek (en Sneekermeer)
Wanneer u van het water houdt, bent u met deze
dagtocht helemaal op de goede plek. We rijden deze
dag naar Sneek, waar we gaan genieten van de rust op
het water. U heeft deze dag de keuze uit verschillende
dagindelingen, die we graag met u bespreken.
Natuurlijk rijden we eerst naar ons ontvangstadres,
waar de koffie voor u klaarstaat. Vervolgens brengen
we, per boot uiteraard, een bezoek aan natuurgebied
Princenhof. Hier varen we gedurende 1 uur door
een prachtig stukje natuur.
Wanneer we weer aan wal gaan wacht u een fijne
lunch, waarna we verder gaan met het middag
programma. U heeft hier de keuze uit een bezoek
aan het Scheepvaartmuseum of Weduwe Joustra.
In een van de oudste panden van Sneek, wordt al
151 jaar Beerenburg gemaakt. U kunt hier niet alleen
de sfeer, maar ook de Beerenburg proeven.

We eindigen de dag met een smaakvol diner. Een
leuke, gevarieerde dag. We bespreken de mogelijkheden graag met u door.

De keuze voor het bezoek wordt bij boeking
afgesproken. En geldt voor de complete groep.

Vertrek:
± 08.30 uur
Thuiskomst: ± 21.00 uur

RS 1620

Ardennen; Watervallen van Co & Banneux
Een dagtocht waarbij we letterlijk tot grote hoogte
stijgen. We nemen u vandaag mee naar het hoogste
punt van Nederland (322,7 m. boven NAP). We

starten de dag met koffie en vlaai, waarna we onder
leiding van de gids, van het hoogste punt van Nederland richting de Baraque Michel gaan. (dit is het
hoogste punt van België op 674 m boven NAP).
Een schitterende tocht langs de mooiste plekken
die de Ardennen te bieden hebben.

DAG TO C H T
NA A R R E G I O O F
STEDEN

We gaan richting de watervallen van Coo, waar we
de lunch nuttigen en u de mogelijkheid heeft even
een kleine wandeling te maken. Zeker de moeite
waard in deze prachtige omgeving. Hierna rijden we
door via het prachtige Amblève dal naar het bedevaart dorpje Banneux. Hier maken we een korte
stop, waarna we doorrijden naar de diner locatie
voor een smaakvol 3-gangen diner.
± 08.30 uur
Vertrek:
Thuiskomst: ± 21.30 uur
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RS 1621

Stuwdammen in België
We rijden niet te vroeg weg,
waardoor we tegen lunchtijd
aankomen in België. Na de lunch
vertrekken we, onder leiding van
een gids, richting Eupen. Hier
heeft u een prachtig uitzicht op
de Weserstuwdam. Het meer van
Eupen is het grootste drink-, en
waterreservoir van België.
Indrukwekkend om te zien.
Hierna rijden we door naar het
stuwmeer “La Gileppes”. Een van
de oudste stuwdammen van Europa.
De dam is in 1878 voltooid en in

1971 opgehoogd.
Het is mogelijk hier
een tentoonstelling
te bezoeken over de
bouw en werking van
de Gileppe. Verder kunt
u hier ook even een
prachtige wandeling maken.
Aan het einde van de middag
gaan we aan tafel voor een
heerlijk 3-gangen diner, waarna
we vervolgens weer huiswaarts
rijden.

± 10.00 uur
Vertrek:
Thuiskomst: ± 21.00 uur

leiding van een gids. U rijdt hierbij
door de historische wijken, geniet
van een spectaculair vergezicht op
de citadel of het nieuwe station van
Guilemins. De gids zal u er veel
over vertellen. Een stad vol verhalen.
Na dit bezoek, rijden we met u
naar Soerendonk, waar bij Party
centrum Antoine een smakelijk
3-gangen diner klaarstaat.
Vertrek:
± 08.00 uur
Thuiskomst: ± 21.00 uur

RS 1622

Luik

Na het vullen van de buiken, volgt
een rondrit door Luik, onder
www.fassbendertouringcars.nl

Uw adres voor grote groepen

DAG TO C H T
NA A R R E G I O O F
STEDEN

We rijden deze ochtend naar
Maastricht, waar u de dag begint
met of een paar uur vrije tijd, of
een rondrit door Mergenland
Maastricht. Hierna vertrekt de
boot van Maastricht naar Luik.
Tijdens deze tocht wordt u
ontvangen met koffie/ thee en
aan het einde van de tocht wordt
u een lunch aangeboden.

Dagtochten - Koffiestops
Lunches - Diners
All-in arrangementen
Buiten activiteiten
Partijen
Themafeesten
Dorpsstraat 36 | 6027 PH Soerendonk
Tel. 0495 59 27 37 | Fax 0495 59 41 28
Tel. 0495 58 85 62 | Fax 0495 59 52 64
info@partycentrumantoine.nl | www.partycentrumantoine.nl
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Meerdaagse busreizen
Bij Fassbender Touringcars heeft u de
mogelijkheid om een meerdaagse reis met
de bus te boeken.
U kunt zelf bepalen waar u met uw vereniging /
gezelschap naartoe wilt. Samen met u kunnen
we de route uitstippen en de steden, bezienswaardigheden, attracties, hotels, restaurants
etc. etc. uitkiezen. Vervolgens kunt u de hele
organisatie aan ons overlaten. Wij zorgen
ervoor dat u van uw compleet verzorgde
meerdaagse reis zult genieten en dat aan al
uw wensen voldaan wordt.
U zult de voordelen ervaren van een door u
zelf samengestelde reis tegen een goede
prijs, zonder dat u zelf enige moeite hoeft te
doen voor de organisatie!
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Fassbender Touringcars heeft jarenlang
ervaring in het op maat maken van groepsreizen daarnaast rijden wij ook regelmatig
voor verschillende touroperators naar alle
windstreken van Europa.
De meerdaagse reis is inclusief chauffeur, die
tevens uw reisleider is tijdens uw reis. Hij is
de gastheer van het reisgezelschap, zorgt
ervoor dat het programma soepel verloopt,
kan tekst en uitleg geven waar nodig en
zorgt voor alle voorwaarden die uw reis tot
een succes maken.
Voor reizigers met een rolstoel beschikken
wij over een liftbus, zodat ook rolstoel
gebruikers comfortabel op reis kunnen.
Onze medewerkers denken graag met u mee.
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Weekend stedentrip: Kerstshoppen in Londen
Kerst shoppen in Londen? Hartje
winter, overal schitterende lichtjes,
kerstliedjes en prachtig versierde
etalages. Een weekend Londen is
geweldig met kerst!
Londen is altijd een heerlijke stad
om te winkelen, maar het Christmas shopping seizoen is toch altijd
extra bijzonder. De hele stad is in
kerstsfeer. En het is er niet alleen
bijzonder sfeervol, voor Christmas
shopping is Londen nu voordeliger
dan ooit!
Vertrek:
vrijdag
Thuiskomst: maandag

Weekend stedentrip: Berlijn
als nooit tevoren. En alsof Berlijn
zelf nog niet genoeg highlights heeft
om u een heerlijk weekend te
bezorgen, ligt op nog geen
30 km nóg een absolute
trekpleister: de barokstad Potsdam.
Vertrek: vrijdag
Thuiskomst:
maandag

www.fassbendertouringcars.nl
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Shoppen & sightseeing... dat klinkt
als een ideaal weekendje weg!
Wij nemen u graag mee naar de
populaire metropool Berlijn. Aan
cultuur is in deze stad geen gebrek.
Denk maar eens aan historische
bezienswaardigheden als de
Rijksdag, de Brandenburger Tor,
de voormalige Muur en de Berliner
Dom. Maar Berlijn is meer dan
alleen geschiedenis. Hippe wijken
en boulevards als Unter den Linden
maken Berlijn tot een stad die bruist

5-daagse reis Noord-Nederland
Een geweldige reis om even bij te
komen en te genieten in het
mooie Noord-Nederland. Deze
reis is heeft alles om er lekker
even 5 dagen op uit te gaan,
inclusief mooie excursies. Wat
kunt u verwachten in deze reis:
✔ E en bezoek aan het Hunebedcentrum.
✔ E en dag in het teken van de
Elfstedentocht met een bezoek
aan het schaatsmuseum
✔ We bezoeken het Frysk Lânbouw
Museum in Earnewald meet
een rondvaarttocht door het
nationaal Park ‘De Alde Feanen’
met haar rijke flora en fauna.
✔ In het Joure Musuem ontvangen
de gastdames ons voor een
kopje koffie met Fries gebak.
Aansluitend volgt een rond

leiding door eerste fabriekje
van Douwe Egberts met
collectie op het gebied van
koffie, thee, tabak.

✔ Een bezoek aan Leeuwarden
en natuurlijk gaan we naar
Volendam.

6-daagse reis naar Wenen met bezoek aan Salzburg

M E E R DA AG S E
REIZEN

We beginnen onze reis in Wenen,
de stad van de barok en de
historische grandeur. De stad
waar de Habsburgse keizers hun
sporen hebben achtergelaten.
Het is de stad van de muziek,
Het is een stad met stijl, met flair,
en met charme.
Na afscheid te hebben genomen
van Wenen rijden we door naar
de Mozart stad bij uitstek; Salzburg. Een stad als een kunstwerk,
gelegen te midden van de adembenemende schoonheid van de
Oostenrijkse bergen. Salzburg of
Salzburgerland, is een schitterende
Oostenrijkse streek waar het
zowel in de zomer als winter
goed toeven is.
Naast de mooie omgeving met
mooie meren en hoge bergen kun
60

je veel activiteiten ondernemen
en de vele bezienswaardigheden
bekijken. Op de terugweg rijden
we door Beieren. Je vindt hier
prachtige meren, middeleeuwse
dorpjes en stadjes, grote metropolen, cultureel schoon en werelderfgoed, fascinerende bergtoppen
en uitgestrekte natuurgebieden.
Iedereen kan zich hier prima
vermaken.
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6-daagse reis naar Krakau met bezoek aan Berlijn
van Midden-Europa. Het wordt daarom wel het
Florence van Polen genoemd en is volgens velen één
van de mooiste steden van Europa.

Krakau is een stad voor de cultuur. Er zijn vele bezienswaardigheden te bezichtigen zoals de kathedraal en
het paleis. Krakau ligt aan de Wisla in het zuiden van
Polen en is de op twee na grootste stad van het
land. Het is een van de belangrijkste cultuursteden

✔ Bezoek aan de zoutmijnen Wieliczka
✔ Rondleiding door Krakau met
Nederlandse gids
✔ Schindler Fabriek
✔ De zwarte madonna van
Częstochowa
✔ Op de laatste 2 dagen
nemen we u graag mee naar
het populaire metropool Berlijn.
Deze stad wordt gedomineerd door
het indrukwekkende contrast tussen
verleden en heden.

6-daagse reis naar het klassieke Rome

www.fassbendertouringcars.nl
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Rome kent veel geschiedenis en bezienswaardigheden.
Mooie voorbeelden hiervan zijn: het Colloseum,
Forum Romanum en de Trevi Fontein. Geniet van
deze prachtige stad tijdens deze bijzondere reis. Het
is een eeuwenoude stad waar overal wel iets uit de
geschiedenis is terug te vinden. Zo zijn er prachtige
oude gebouwen, pleinen, ruïnes en markten. Daarnaast kun je in Rome heerlijk genieten van de
Italiaanse keuken in de vele kleine restaurantjes
verspreid door de hele stad.

8-daagse reis naar het
Zwarte Woud
Diep in het zuidwesten van Duitsland bevindt zich
een landschap dat z´n oorspronkelijke charme
bewaard heeft: het natuurpark van het zuidelijke
Zwarte Woud. In het hart van dit landschap, omgeven door mooie dalen, indrukwekkende kloven en
zachte hellingen, ligt het klimatologisch gezonde
kuuroord Todtmoos. Een onvergetelijk reis inclusief
mooie excursies en routes door het Zwarte Woud.
Wat kunt u o.a. verwachten deze reis:
✔ E en bezoek aan de Donaueschingen en een
bezoek aan het belangrijkste uurwerkmuseum
van de wereld, het beheert ’s werelds grootste
historische klokkencollectie.
✔ E en bezoek brengen aan Freiburg en Sankt Peter
bekend om zijn klooster met een prachtige
barokke kerk uit de 18e eeuw.

✔ We rijden naar het Eble-Uhren-Park, gelegen net
buiten Triberg, waar de grootse koekoeksklok ter
wereld staat, zo groot als een woning.
✔ En we rijden naar Zwitserland, we waar we een
bezoek brengen aan de Rheinfall bij Schaffhausen,
de grootste waterval van Europa.

8-daagse reis naar Oostenrijk – Kirchberg in Tirol
8 dagen genieten van het mooie en sfeervolle
Oostenrijk. Naast de mooie routes en excursie door
de natuur van Oostenrijk bezoeken we ook de
diverse gezellige en oude dorpjes zoals Lofer;
Mayrhofen Kaprun en Zell am See En het prachtige
Berchesgaden, een oud stadje met een bewogen
geschiedenis. Een gids zal ons meenemen voor een
wandeling langs de belangrijkste bezienswaardigheden
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zoals de oude kerken, het Heimatmuseum en het
imposante treinstation.
Daarnaast bezoeken we ook mooie steden zoals
München met een bezoek aan Slot Nymphenburg,
het zomerpaleis van de Wittelsbachers, een Koninklijke familie de eeuwenlang over Beieren regeerde.
Dit is Een prachtige reis met zowel natuur als cultuur
en voor wandelaars een aanrader.

Grenzeloos Reisplezier 2016 | 2017

Dit magazine werd gerealiseerd door Arrinsa Uden (www.arrinsa.nl): concept, regie, redactie en opmaak Drukkerij Wihabo Geffen (www.wihabo.nl): druk en realisatie. In opdracht van Fassbender Touringcars.

Aantekeningen

www.fassbendertouringcars.nl
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FASSBENDER Touringcars
Udenseweg 45 • 5411 SB Zeeland (NB)
Tel.: 0486-782902 • Tel.: 073-5478878
E-mail: info@fassbendertouringcars.nl
Internet: www.fassbendertouringcars.nl

volg ons ook op Facebook!

