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aanvulling op
bestemmingen
van 2017

2018

Voorwoord

Grenzeloos
Reisplezier

2018 wordt vast een gezellig jaar met deze nieuwe
bestemmingen voor uw gezelschap.
In deze speciale uitgave, specifiek voor 2018, staan alleen
maar nieuwe dagreizen beschreven naar mooie en bijzondere
plekken in Nederland.
Onze brochure van 2017 is zeer succesvol ontvangen en
daarom hebben wij besloten deze brochure opnieuw te
presenteren met als aanvulling deze uitgave van nieuwe
dagreizen 2018 om ons aanbod weer compleet te maken.
Wij zijn u dit jaar graag weer van dienst om de verschillende
bezienswaardigheden, rondritten, musea en rondvaarten
gecombineerd met culinaire versnaperingen samen te stellen
zodat uw gezelschap weer een geweldige dagreis ervaart.
Graag tot ziens op een van onze dagreizen!
Ons team staat voor u klaar!
Twan Fassbender
Directeur / Eigenaar

Een luxe rolstoeltouringcar
maakt deel uit van ons
wagenpark zodat wij ook
voor mindervaliden prima
oplossingen kunnen bieden.

2

Inhoudsopgave

GrenGzreelonGozs
e
ReisRpreleelionzozieserloos
sRpleeizie
spler z
ier
9090

Seizoensgebonden dagtochten
Vaartocht Maasplassen en Aspergeboerderij
‘t Veluws Zandsculpturen Festijn

04
05

1927 - 2017

Dagtochten met museumbezoek
Watersnoodmuseum Ouwerkerk

1927 -

2017

90
1927

- 201

7

06

Dagtocht met Historisch tintje
Steenkolenmijn van Blegny
Ontdek de Veluwse IJsselvallei en een
havenwandeling in historisch Elburg
met een bezoek aan de haven,
visafslag en de botterwerf met gids

09

09

20172017

Dagtocht naar regio of steden
Ontdek Thorn en Wessem

Reizen

2018

10 t/m 13

Historische centrum Thorn en Abdijkerk
De geschiedenis van Thorn met een bezoek
aan het museum “Terug in de tijd”
Wandeling door Thorn en een bezoek aan
“Loreto Kapel onder de Linden”
Rondvaart over de Maasplassen naar
Stevensweert
Bezoek aan Thorn en Maasbracht, het
centrum van de binnenvaart
Bezoek Maasstadje Wessem plus
wijnproeverij op “Wijngoed Thorn”
Rondvaart over de Maasplassen en een
tocht met paardenkoets

10

Stavoren en het Woudagemaal
Museumdorp Orvelte

14
15

11
11
12

2017

Ontdek
Thorn en
Wessem

Reizen van 2017
zijn ook in 2018
te boeken

12
13
13

3
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www.fassbendertouringcars.nl

Vaartocht Maasplassen en Aspergeboerderij
(Alleen in het Aspergeseizoen)

Deze dag is het genieten in het mooie Limburg. Vanaf
uw opstapplaats gaan we naar Thorn, ook wel bekend
als “het witte stadje” omdat werkelijk alle gebouwen in
het centrum wit geschilderd zijn! U wordt bij restaurant
Aod Thoear ontvangen met 2 kopjes koffie/thee met
Limburgse vlaai.
Na de koffie vertrekken we per touringcar naar de
rondvaartboot. Bij de Rederij Cascade in Thorn vertrekt
u voor de 2-uur durende rondvaart over de Maasplassen
en Grensmaas. U ontdekt de enorme hoeveelheid water
en ongerepte natuur. Misschien vangt u onderweg zelfs
een blik op van een Koninkpaard of een Galloway.
Tijdens deze rondvaart krijgt u een koffietafel bestaande
uit: kopje soep uit eigen keuken, diverse witte/bruine en
harde/zachte broodjes belegd met kaas en vleeswaren,
sneetje tarwebrood met royaal gevulde lunchkroket,
2 kopjes koffie of thee inbegrepen.

Na de rondvaart heeft u ongeveer 1 uur de tijd om het
mooie plaatsje Thorn te bezoeken. Een bezoek aan de
Abdijkerk of Gemeentemuseum is zeker de moeite waard.
In de middag brengt de touringcar u naar Museum
boerderij De Locht in Melderslo. Hier krijgt u een
excursie van circa 1 uur met uitleg over het totale
asperge-proces. Deze excursie vindt binnen plaats in
het paviljoen waar u tevens een film te zien krijgt.
Beleef de asperge- en champignoncultuur van het
plattelandsverleden en ontdek hoeveel het in de loop
van de tijd veranderd is met de moderne productie.
Omstreeks 17.15 uur stapt u weer in de touringcar en
brengen wij u naar restaurant De Maasduinen te Velden.
Hier kunt u genieten van een heerlijk aspergediner.
Een mooie afsluiting van deze dag.

We sluiten de dag af met,
uiteraard, een aspergemenu

4

Inclusief:
2x koffie met gebak • rondvaart Maasplassen • vrije tijd in Thorn •
koffietafel met kroket • excursie aspergeboerderij • diner met asperges
		
Boekingsnummer: S1800

Vertrek:
± 08.15 uur
Thuiskomst: ± 21.15 uur

Seizoensgebonden
dagtochten

’t Veluws Zandsculpturen Festijn
(half april - oktober)

Een prachtige dag met rondrit
over de Veluwe en een bezoek aan
‘t Veluws Zandsculpturenfestijn!
Rond de klok van 10.00 uur wordt u
ontvangen in Garderen bij ’t Veluws
Zandsculpturen festijn. Hier wordt
u ontvangen met een kopje koffie
of thee met een heerlijk stukje
appelgebak.
Hier ziet u prachtige kunstwerken
van zand gemaakt. Ook kunt u een

bezoek brengen aan de Beeldentuin
en het showroomdorp.
Na dit bezoek rijden we naar
Harskamp naar partycentrum de
Molen, waar voor u een heerlijke
lunch klaarstaat. Aansluitend komt
de boswachter iedereen begroeten
en ophalen voor een prachtige
rondrit over de Veluwe.
Natuurlijk kan de boswachter u
alles vertellen over deze mooie
omgeving met zijn vele prachtige

natuurschoon en wildstand.
Na de rondrit rijden we terug naar
Harskamp waar u nog op eigen
gelegenheid iets kunt drinken.
Na deze korte stop rijden we weer
richting Brabant naar ons dineradres,
restaurant Het Witte Huis te
Zeeland. Hier wordt u ontvangen
met een heerlijk 3-gangendiner.

Inclusief:
2x koffie met appelgebak • entrée van ‘t Veluws Zandsculpturen Festijn
• lunch • rondrit met Boswachter • 3-gangendiner
Boekingsnummer: S 1801
0486 - 78 29 02

Vertrek:
± 08.15 uur
Thuiskomst: ± 20.30 uur
www.fassbendertouringcars.nl
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Een dagtocht waar u zeker nog
lang over na zult praten

Watersnoodmuseum
Ouwerkerk
Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk vertelt in
vier delen het verhaal over de ramp die zich voltrok
in de nacht van 1 februari 1953 en delen trof van
Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland. Het
Watersnoodmuseum is gevestigd in de vier caissons die
zijn gebruikt voor het sluiten van het laatste dijkgat,
ontstaan tijdens de watersnood van 1953.
In de eerste caisson ziet u wat er gebeurde in deze
vreselijke nacht en waar het mis ging. Ook vindt u hier
informatie over de eerste dagen na de stormvloed: de
provisorische dichting van de dijkgaten met zandzakken,
de honderden bootjes die werkelijk overal vandaan
slachtoffers oppikten en de hulp die al snel van alle
kanten toestroomde.
In het tweede caisson staat de mens centraal. Hier krijgen
de slachtoffers een gezicht en hoort u het persoonlijke
verhaal achter deze namen.
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In caisson drie gaat het om de wederopbouw. Met man en
macht wordt dag en nacht gewerkt aan het herstel van
de dijken, huizen, het herinrichten van het verwoeste
landschap, de dorpen en de steden.
In de vierde caisson gaat het verder. Met alleen
wederopbouw redden we het niet. Hier wordt de brug
geslagen tussen 1953 en heden. Op grote schermen
ontdekt u hoe innovatieve projecten op het gebied
van veiligheid, leven en werken en de natuur elkaar
beïnvloeden en versterken.
Vanaf uw opstapplaats rijden we richting Zeeland.
Onderweg maken we een koffiestop bij Restaurant
De Ruif, in Wagenberg. Hier wordt u ontvangen
met 2 kopjes koffie/thee en gesorteerd gebak.

3 gangen

Elke Maandag

Keuze Menu

Onbeperkt

€ 24,50

Spare Ribs!!

Ruime keuze uit:

Geserveerd met:

10 voorgerechten
18 hoofdgerechten
26 desserts

Dagtocht met
museumbezoek

Diner - Lunch - Groepen

Frites
Mayonaise
Salade buffet
€ 15,50 p.p.

Rond de lunch komen we aan in Ouwerkerk, bij
Brasserie De Vierbannen. Dit sfeervol restaurant
is gelegen naast het Watersnoodmuseum. Hier
wordt u ontvangen voor een koffietafel met
kroket. Na de lunch vertrekken we naar het
Watersnoodmuseum.
Bij aankomst in het Watersnoodmuseum krijgt u
allen een presentatie van circa 20 minuten. Hierbij
wordt er wat verteld over het museum en wordt er ook
beeldmateriaal afgespeeld. Na deze presentatie mag u op
eigen gelegenheid het Watersnoodmuseum bewandelen,
waar u circa 2 uur de tijd voor krijgt.
Rond 16.30 vertrekken we naar uw dineradres in Schaijk.
Hier bieden wij u nog een goed verzorgd 3-gangendiner
aan en wordt u na afloop weer retour gebracht naar uw
opstapplaats.

Inclusief:
2x koffie met gebak • koffietafel met kroket • bezoek Watersnoodmuseum Ouwerkerk • 3-gangendiner
Boekingsnummer: M 1800
0486 - 78 29 02

Vertrek:
± 08.30 uur
Thuiskomst: ± 21.00 uur
www.fassbendertouringcars.nl
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Raadhuisstraat 13 / 4844 AA Terheijden
T. 076-5931353 / F. 076-5934343
E-mail: info@degoudenleeuwterheijden.nl
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Vandaag nemen we u mee naar
België, naar de mijnen van Blegny.
U gaat hier het mijnmuseum bezoeken,
maar ook maakt u een afdaling van
60 meter naar de mijnen!
De Blegny-mijn behoort tot een van
de vier laatste koolmijnen die nog
toegankelijk zijn voor publiek. De
mijn is benoemd tot werelderfgoed.
Absoluut het bezoeken waard!
Voor deze dagtocht moeten we vroeg
vertrekken en een eindje rijden.
Onderweg maken we een stop om
een lekker kopje koffie of thee
te drinken met een heerlijk vers
gebakje erbij. Hiervoor hebben wij
een locatie in Thorn uitgekozen.
Thorn staat ook wel bekend als

“het witte stadje”, omdat werkelijk
alle gebouwen in het centrum wit
geschilderd zijn! Erg leuk om de dag
te beginnen.
Via een mooie toeristische route
vervolgen we onze weg richting
Vaals waar we kunnen genieten van
een lekkere koffietafel, bestaande
uit: huisgemaakte aardappelsalade,
diverse soorten vleeswaren en
kaas, bruin brood en broodjes,
zoetwaren, koffie en thee en een
rundvleeskroket.
Na de koffietafel vervolgen we onze
weg naar Blegny, een plaats die zo’n
35 kilometer onder Maastricht ligt.
Hier vindt u de Steenkolenmijn van

Blegny,
één van
de vier authentieke koolmijnen
van Europa waar de ondergrondse
galerijen nog toegankelijk zijn voor
de bezoekers. U krijgt vooraf een
filmpresentatie te zien, waarna u
aansluitend in een liftkooi afdaalt
naar 30 en 60 meter diepte. Een
Nederlandse gids vertelt u alles over
het dagelijks leven in en om de mijn.
Omstreeks 16.30 uur stapt u weer
in de touringcar en brengen wij u
naar Vaals. Hier zal een heerlijk
3-gangendiner opgediend worden.
Eet smakelijk!

Inclusief:
2 x koffie met gebak • koffietafel met kroket • entree steenkolenmijn
Blegny • gids en film bij steenkolenmijn • 3-gangendiner Boekingsnummer: H 1800

Veluwse IJsselvallei
en Elburg
Ontdek de Veluwse IJsselvallei en een havenwandeling
in historisch Elburg met een bezoek aan de haven,
visafslag en de botterwerf met gids.
We gaan vroeg op pad om zo rond 10.00 uur te arriveren
bij restaurant de Kriebelz. Hier worden we ontvangen
met 2x koffie/thee met gebak. Na de koffie gaan we met
gids Bert van de Zedde een mooie rondrit maken langs
de IJssel en de mooiste landgoederen van de gemeente
Voorst.
Ten westen van de IJssel beheert Natuurmonumenten elf
waardevolle gebieden waar kwetsbare natuur een kans
krijgt. Je vindt er akkers, hooilanden, natte graslanden,
moeras, heide en bos. Na de rondrit kunt u genieten van
een heerlijke koffietafel met kroket.

Dagtocht met
historisch tintje

Steenkolenmijn van Blegny

Vertrek:
± 08.00 uur
Thuiskomst: ± 21.30 uur

Rond 14.00 uur begint het middagprogramma en
vertrekken we richting Elburg. Prachtig gelegen aan de
randmeren en één van Nederlands meest bezienswaardige
oude stadjes. Elburg is in de oude kern nog steeds het
vissersplaatsje aan de voormalige Zuiderzee.
Het oude vestingstadje Elburg is al een bezienswaardigheid op zich. De stad (250 bij 350 meter) heeft nog
steeds zijn middeleeuwse rechthoekige stratenplan en
is omringd door prachtige wallen, visrijke grachten en
stukken stadsmuur. In het historische Elburg gaat u onder
leiding van een gids een bezoek brengen aan
de haven, visafslag en de botterwerf.
Rond 17.15 uur vertrekt u weer met
de touringcar terug naar restaurant
Kriebelz waar u kunt genieten van
het welbekende en zeer smakelijke
Dekselse Pannetjes diner met
dessert. Rond 20.00 uur gaan we
weer huiswaarts.

Inclusief:
2x koffie met gebak • rondrit Veluwse IJsselvallei met gids • koffietafel
met kroket • wandeling Elburg met gids • diner Dekselse Pannetjes met dessert
		
Boekingsnummer: H 1801
0486 - 78 29 02

Vertrek:
± 08.15 uur
Thuiskomst: ± 21.30 uur
9
www.fassbendertouringcars.nl

Ontdek
Thorn en
Wessem
een tocht met een
paardenkoets, een
wijnproeverij, een
diner of een lunch.
In Thorn kan uw
gezelschap prima terecht
bij restaurant Aod Thoear,
goed bereikbaar, een eigen grote
busparkeerplaats, invalidentoilet,
gelegen aan de rand van het historisch
centrum en gespecialiseerd in busgroepen.

Ontdek Thorn en
Wessem
Laat u door professionele stadsgidsen rondleiden door de
boeiende geschiedenis van het witte stadje Thorn met
haar imposante Abdijkerk en het markante maasdorp
Wessem, beide gelegen in de Midden-Limburgse
gemeente Maasgouw. Prachtige huizen uit de 17e en 18e
eeuw, oude straatjes met een bestrating van maaskeien
en kinderkopjes, historische kerken en nog veel meer.
De rondleidingen kunnen uitgebreid worden tot een
arrangement met o.a. een boottocht over de Maasplassen,

Historische centrum
Thorn en Abdijkerk
10.30 uur Aankomst bij restaurant Aod Thoear voor
een kop koffie met een stuk echte Limburgse vlaai.
11.15 uur De stadsgidsen halen uw gezelschap op voor
een prachtige film over de historie van Thorn, gevolgd
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Hieronder beschrijven we enkele mooie arrangementen
die begeleid worden door een ervaren Toertje Thorn
Gidsenteam die u graag kennis wil laten maken met de
historische en karakteristieke pareltjes in het MiddenLimburgse maaslandschap; Thorn en Wessem!
Deze arrangementen gecombineerd met de heerlijke
koffietafels en de grandioze buffetten van restaurant
Aod Thoear maakt u dagje uit voor uw gezelschap tot
een ware belevenis.
De arrangementen zijn over het algemeen dagdelen en
zijn dan ook prima te combineren met elkaar of
met eventueel mooie tourritten op
weg naar Thorn en Wessem.

door een bezoek aan
de imposante Abdijkerk en
een korte wandeling door
historisch Thorn.
13.00 uur Aankomst bij restaurant
Aod Thoear voor de lunch; deze bestaat uit
een koffietafel met een heerlijke kroket.
14.00 uur Vertrekken we weer huiswaarts.

Inclusief:
koffie/thee met Limburgse vlaai • o.l.v. stadsgidsen film over de historie
van Thorn, bezoek Abdijkerk en een korte wandeling door Thorn • koffietafel met
kroket		
Boekingsnummer: RS 1800

Ontdek
Thorn en
Wessem

Vertrek:
± 09.00 uur
Thuiskomst: ± 15.30 uur

11.00 uur Aankomst bij restaurant Aod Thoear voor
een kop koffie met een stuk Limburgse vlaai.
11.30 uur Aanvang van een boeiende Powerpointpresentatie over de rijke geschiedenis van Thorn bij
restaurant Aod Thoear.
12.30 uur Aanvang van de lunch; deze bestaat uit
een koffietafel en een heerlijke kroket.
13.45 uur Vertrek met uw bus naar het museum
“Terug in de tijd”; Nooit eerder veranderde er in
honderd jaar zoveel. Juist daarom is de periode 1900 tot

Dagtocht naar
regio of steden

De geschiedenis van Thorn met een bezoek
aan het museum “Terug in de tijd”

heden zo interessant voor jong en oud. Wie door
dit museum dwaalt beleeft iets wonderlijks, wie die
jaren heeft meegemaakt is weer even helemaal terug.
U zult genieten in dit groot opgezette museum van
de vele mooie nostalgische voorwerpen uit de
50-er en 60-er jaren.
16.30 uur Via een mooie route vertrekt u terug
naar restaurant Aod Thoear.
Ontdek
17.00 uur Aanvang van het diner.
Thorn en
Wessem

Inclusief:
koffie/thee met Limburgse vlaai • powerpoint-presentatie • koffietafel
met kroket • bezoek museum “Terug in de tijd” • diner
Boekingsnummer: RS 1801

Vertrek:
± 09.15 uur
Thuiskomst: ± 20.30 uur

Ontdek
Thorn en
Wessem

Wandeling door Thorn en een bezoek
aan “Loreto Kapel onder de Linden”
12.30 uur Aankomst bij restaurant Aod Thoear
voor de lunch; deze bestaat uit een koffietafel met een
heerlijke kroket.
14.00 uur De stadsgidsen halen uw gezelschap op voor
een wandeling door historisch Thorn.
15.00 uur Vertrek met uw bus voor een rondrit;
de gids leidt uw gezelschap door het mooie,
waterrijke Maasplassengebied met zijn unieke
ontstaansgeschiedenis. Aan het einde van de rit bezoekt
de gids met u de prachtige “Loreto Kapel onder de
Linden”, gelegen even buiten Thorn.
16.30 uur
U bent weer terug bij restaurant
Aod Thoear.
17.00 uur
Aanvang van het diner.

‘t Witte Stadje Thorn

Uw adres voor:
• Koffiestops
• Koffietafels
• Diners
• Buffetten
• Bruiloften
• Accommodatie voor 300 gasten
• Makkelijk toegankelijk voor
rolstoelgebruikers
• Ruime terrassen
• Ruime eigen parkeerplaats
C a f é R e s t a u r a n t “A o d T h o e a r ” V. O . F.
Steegputstraat 4 - 6017 BC Thorn
Te l . 0 4 7 5 - 5 6 1 5 1 6
Fax 0475-563713
E - m a i l i n f o @ a o d t h o e a r. n l
w w w. a o d t h o e a r. n l

Inclusief:
koffietafel met kroket • met stadsgids een wandeling door Thorn • met
gids rondrit Maasplassengebied • bezoek “Loreto Kapel onder de Linden” • diner
		
Boekingsnummer: RS 1802
0486 - 78 29 02

Vertrek:
± 11.00 uur
Thuiskomst: ± 20.30 uur
11
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Rondvaart over de Maasplassen
naar Stevensweert
Ontdek
12.30 uur Aankomst bij
restaurant Aod Thoear voor
de lunch; deze bestaat uit een
koffietafel met een heerlijke kroket.
13.45 uur Vertrek naar de
aanlegsteiger van Thorn alwaar
u om 14.05 uur inscheept op de
rondvaartboot voor een tocht over
de Maasplassen naar Stevensweert.

Thorn en
Wessem
15.30 uur Aankomst in
Stevensweert; een gids wacht u op
voor een rondwandeling door het
oude vestingstadje Stevensweert.
16.30 uur Uw bus haalt het
gezelschap weer op en brengt u weer
terug naar Thorn.
17.00 uur Aanvang van het diner.

Inclusief:
koffietafel met kroket • rondvaart Maasplassen • o.l.v. gids
rondwandeling Stevensweert • diner
Boekingsnummer: RS 1803

Bezoek aan Thorn
en Maasbracht,
het centrum van
de binnenvaart
Ontdek
Thorn en
Wessem
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Vertrek:
± 11.00 uur
Thuiskomst: ± 20.30 uur

10.30 uur Aankomst bij restaurant Aod Thoear voor
een kop koffie met een stuk echte Limburgse vlaai.
11.15 uur De stadsgidsen halen uw gezelschap op voor
een prachtige film over de historie van Thorn, gevolgd
door een bezoek aan de imposante Abdijkerk en een
korte wandeling door historisch Thorn.
13.00 uur U bent weer terug bij restaurant Aod
Thoear voor de lunch; deze bestaat uit een koffietafel
met een heerlijke kroket.
14.15 uur Vertrek met uw bus naar het nabijgelegen
Maasbracht. Als grootste binnenhaven van Nederland is
Maasbracht met recht het centrum van de binnenvaart.
Aan de haven bevindt zich het Maas Binnenvaartmuseum. U wordt rondgeleid door
dit museum en maakt tevens een
fantastische rondvaart door de haven
van Maasbracht; u ervaart het
schutten in de drielingsluis met
een verval van zo’n 12 meter.
17.15 uur
Vertrek naar restaurant
Aod Thoear.
17. 45 uur
Aanvang van het diner.

Inclusief:
koffie/thee met Limburgse vlaai • o.l.v. gids film over de historie van
Thorn, een bezoek aan de Abdij, wandeling door Thorn • rondleiding museum Maas
Binnenvaartmuseum • rondvaart door de haven • diner Boekingsnummer: RS 1804

Vertrek:
± 09.00 uur
Thuiskomst: ± 21.30 uur

12.00 uur Aanvang lunch: deze bestaat uit een
koffietafel met een heerlijke kroket.
13.15 uur De stadsgidsen halen uw gezelschap op voor
een wandeling door historisch Maasstadje Wessem.
14.30 uur De gidsen brengen u naar “Wijngoed
Thorn” voor een wijnproeverij.
Deze proeverij bestaat uit een presentatie, rondleiding en
een proeverij met 3 wijnen en een kleine versnapering.
16.30 uur Einde van de wijnproeverij; u wandelt weer
terug naar restaurant Aod Thoear.
17.00 uur Aanvang van het diner.

Ontdek
Thorn en
Wessem

Inclusief:
koffietafel met kroket • wandeling door Wessem • wijnproeverij • diner
Boekingsnummer: RS 1805

Vertrek:
± 10.30 uur
Thuiskomst: ± 20.30 uur

Rondvaart over de Maasplassen en
een tocht met paardenkoets
12.30 uur Aankomst bij
restaurant Aod Thoear voor
de lunch; deze bestaat uit een
koffietafel met een heerlijke kroket.
13.45 uur Vertrek naar de
aanlegsteiger van Thorn alwaar
u om 14.05 uur inscheept op de
rondvaartboot.
14.15 uur Vertrek rondvaartboot

Dagtocht naar
regio of steden

Bezoek Maasstadje Wessem
plus wijnproeverij op “Wijngoed Thorn”

Ontdek
Thorn en
Wessem

voor een tocht over de Maasplassen.
16.15 uur Aankomst bij de
aanlegsteiger in Thorn. Een koetsier
haalt uw gezelschap op voor een
tocht met een paardenkoets door de
landelijke omgeving van Thorn.
17.15 uur De koetsier brengt u tot
slot naar restaurant Aod Thoear.
17.30 uur Aanvang van het diner.

Inclusief:
koffietafel met kroket • rondvaart over Maasplassen • tocht met
paardenkoets • diner
Boekingsnummer: RS 1806
0486 - 78 29 02

Vertrek:
± 11.00 uur
Thuiskomst: ± 21.00 uur
www.fassbendertouringcars.nl

13

Stavoren en het Woudagemaal
Welkom in Stavoren, Frieslands
oudste stad, Hanzestad en bekend
van de tocht der tochten. Cultuur en
natuur gaan hier hand in hand.
Nadat we u hebben opgehaald rijden
we richting Kampen naar restaurant
De Leuke Hanzestad. Hier hebben
we een tussenstop met 2x een lekker
kopje koffie/thee met gebak.

Na de koffie rijden we verder, door
naar Stavoren. Stavoren met het
bekende ‘Vrouwtje van Stavoren’
is met haar ongeveer duizend
inwoners een kleine stad en de
eerste Nederlandse gemeenschap die
stadsrechten verkreeg.
Na een bezoek aan dit mooie
plaatsje nodigen we u uit voor een
uitgebreide koffietafel met kroket.
Vervolgens gaat de reis naar Lemmer
waar we rond 15.15 uur aankomen.
Hier brengen we een
bezoek aan het
Woudagemaal.

Dit gemaal, dat nog werkend is én
het grootste ter wereld is, wordt
gebruikt om het waterpeil in
Friesland te verlagen. Hiervoor is een
complete stoomploeg van mensen
verantwoordelijk. Het gemaal is
opgenomen als Werelderfgoed van
UNESCO vanwege zijn unieke
toepassing van de stoomkracht en
de bijzondere afmetingen. U krijgt
hier een informatieve rondleiding
en 3d film.
Vervolgens keren we weer huiswaarts
via ons dineradres in Terwolde. Hier
kunt u nog genieten bij restaurant
Kriebelz van het heerlijke Dekselse
Pannetjes diner met dessert.

Tip: bezoek aan het Woudagemaal
kan ook gecombineerd worden met een
bezoek aan De Orchideeën Hoeve.
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Inclusief:
2x koffie/thee met gebak • bezoek Stavoren • koffietafel met kroket •
bezoek aan Woudagemaal en rondleiding • diner Dekselse Pannetjes met dessert
Boekingsnummer: RS 1807

Vertrek:
± 08.15 uur
Thuiskomst: ± 21.30 uur

Dagtocht naar
regio of steden

Museumdorp Orvelte
Orvelte staat in de top vijf van mooiste dorpen van
Nederland en is absoluut een aanrader als u houdt van
monumentale boerderijen, statige bomen en mooie
tuinen. In het dorpshart proeft u de folklore.
Het is vroeg opstaan voor deze dag. Rond 08.30 uur
vertrekt uw gezelschap vanaf de opstapplaats. Onderweg
maken we een tussenstop bij Restaurant De Keet in
Heerde voor 2x koffie met gesorteerd gebak.

restaurant De Schapendrift voor de lunch, een heerlijke
Drentse koffietafel met kroket.

Rond 10.45 uur vertrekken we richting Drenthe en
verwachten we rond 12.15 uur onze aankomst in Orvelte.
Bij aankomst wordt u ontvangen in het informatiecentrum Orvelte Poort. U krijgt een korte presentatie
over oud-Orvelte. Daarna brengt u een bezoek aan
de boerderij van familie Otten. Hierna volgt een
multimedia-presentatie van het Orvelte Dagboek.
En vervolgens krijgt u een korte rondleiding door de
stijlkamers van de Saksische boerderij Het Ottenshoes.
Daarna lopen we gezamenlijk 200 meter richting

Na de lunch, zo rond 15.00 uur, maken we een
rondwandeling met gids door het authentieke dorp
Orvelte. U krijgt eerst een korte presentatie en daarna
een wandeling door Orvelte met veel informatie over de
boerderijen, gebruiken, het tolhuisje en nog veel meer.
Om 16.30 uur vertrekken we richting het dineradres in
Epe. Bij restaurant De Lorely wordt u warm ontvangen
voor een 3-gangendiner en kunt u nog even nagenieten
van deze mooie dag.

Inclusief:
2x koffie/thee met gebak • presentatie oud Orvelte • multimediapresentatie • rondleiding door stijlkamers Saksische boerderij • Drentse koffietafel +
kroket • rondwandeling met gids • 3-gangen diner
Boekingsnummer: RS 1808

Vertrek:
± 08.30 uur
Thuiskomst: ± 21.30 uur

In het groene hart van Zuid-Limburg

Valkenburg aan de Geul

Wĳ bieden de perfecte locatie voor uw:
ﬁets- of wandelvakantie, bourgondische reis, groepsvakantie,
bridge- of klaverjasreis en nog veel meer...
Voor individuele overnachtingen, kleine & grote groepen,
131 hotelkamers, 3 liften, rolstoelvriendelĳk, mindervalidebadkamers, diverse zalen & 24-uurs receptie.

onbeperkt
dinerbuffet
€ 21,50 p.p.
Tevens kunt u bĳ ons terecht voor:
Kofﬁe met vlaai, lunch - & dinerbuffetten,
High Tea, bierproeverĳen en vele andere
feestelĳke gelegenheden!
Meer informatie vind u op onze website:
www.hotelschaepkens.nl of app.

Nieuweweg 40-44 | 6301 EV Valkenburg a/d Geul | www.hotelschaepkens.nl

0486 - 78 29 02

logies
met ontbĳt
vanaf
€ 36,- p.p.
gratis wiﬁ

gratis
parkeren &
avond
treinstation
entertainment
op
e
100 mtr
liv
et
m
muziek
2 x daags
Happy Hour
laadpalen
voor
elektrische auto
& ﬁets

gratis
kofﬁe
& thee

www.fassbendertouringcars.nl
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Informatie en boekingen:
FASSBENDER Touringcars
Udenseweg 45, 5411SB Zeeland
T 0486 - 78 29 02
E info@fassbendertouringcars.nl
I www.fassbendertouringcars.nl

