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Reisplezier
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Sinds 1927
FASSBENDER Touringcars is een echt familiebedrijf wat er al drie
generaties alles aan doet om u een overgetelijke reis te bezorgen!
Desgewenst op maat samengesteld, want dat is waar we goed in zijn.
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Voorwoord

Grenzeloos
Reisplezier

Met trots presenteren wij u hierbij onze nieuwe
groepsreizengids 2019. Voor u samengesteld met veel nieuwe
maar ook vertrouwde bestemmingen. Onze dagreizen
brengen u naar mooie en bijzondere plekken in Nederland,
Duistland en België. Deze verschillende bezienswaardigheden,
rondritten, musea en rondvaarten zijn zeker de moeite
waard. Gecombineerd met goede restaurants bieden wij
u een compleet programma aan met een goede prijskwaliteitverhouding
Graag willen wij benadrukken dat iedere dagreis in deze
gids een voorbeeldprogramma is. Alle dagreizen en ook de
meerdaagse reizen worden geheel op maat gemaakt en zijn
naar eigen wens aan te passen en/of uit te breiden.
Al onze reizen worden uitgevoerd met luxe touringcars en
goed opgeleide chauffeurs/reisleiders. Al onze touringcars zijn
onder andere voorzien van: een ‘lage’ instap, airconditioning
en toilet. Daarbij bieden wij tijdens alle dagreizen, in onze
touringcar, u en uw gezelschap een gratis kopje koffie/thee
aan.
Wij hopen u dit jaar (weer) te mogen ontmoeten op een van
onze reizen!

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

Ons team staat voor u klaar!
Twan Fassbender
Directeur / Eigenaar
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Gecombineerde
dagtochten

Het leven op het platteland

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 de eigenaresse
van ‘Gastvrei Aalshof’ u over het
leven op het Hapse platteland. Na
afloop kunt u een bezoek brengen
aan het plattelandswinkeltje met
ei- en streekproducten en allerlei
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snuisterijen met als thema, uiteraard
de kip. Na enig vertier in Haps,
rijden we door naar Millingen
aan de Rijn. Hier genieten we in
Restaurant Millings Centrum van
een heerlijke lunch. 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
uur-tje vrije tijd heeft. Daarna rijden
we naar een restaurant voor een goed
afscheidsdiner.

Inclusief:
Koffie met appeltaart • koffietafel • rondrit met gids • diner
		
Boekingsnummer: GD 1100

Vertrek:
± 09.00 uur
Thuiskomst: ± 20.30 uur

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
dit prima samengaat. We rijden rechtstreeks naar BaarleNassau, waar men u bij Brasserie Den Engel hartelijk
ontvangt met koffie en Kempenvlaai. Hierna be-zoeken
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.
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.

Inclusief:
Koffie met Kempenvlaai • entree Kaarsenmuseum • Vlaamse lunch
• bingo of stadswandeling • diner
Boekingsnummer: GD 1101

Fort
Altena en
Dordrecht
In de ochtend vertrekken we vanaf
uw opstapplaats via een toeristische
route richting Werkendam. Hier
komen we aan bij Fort Altena in
Werkendam. U wordt ontvangen
met koffie en gebak van tante
Annie. Na de koffie starten we de
rondleiding onder leiding van de
gids door Fort Altena in groepen
van 20 á 25 personen per gids.
Na de rondleiding rijden we naar
Dordrecht waar we ontvangen
worden met een koffietafel met
kroket. Na de lunch krijgt u de
gelegenheid om de oudste stad van
Nederland te verkennen; Dordrecht.
Deze historische binnenstad ligt

verscholen tussen machtige rivieren.
In de ruim 1000 mo-numenten die
Dordrecht telt, is het rijke verleden
goed terug te vinden, vooral in het
his-torisch havengebied.
Ook winkelen is erg gezellig in
Dordrecht, want naast de grote
win-kelketens vindt
u ook nog die
leuke

Gecombineerde
dagtochten

Baarle-Nassau

Vertrek:
± 08.30 uur
Thuiskomst: ± 20.30 uur

speciaalzaakjes.
Tegen het einde van de middag
vertrekken we richting uw
opstapplaats en sluiten we onderweg
af met een 3-gangen diner op de
route.

Inclusief:
Koffie met gebak • rondleiding door Fort Altena • koffietafel met
kroket • bezoek aan Dordrecht • diner
Boekingsnummer: GD 1100
0486 - 78 29 02

Vertrek:
± 09.00 uur
Thuiskomst: ± 21.30 uur
www.fassbendertouringcars.nl
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Cultuur en
Ambachten
8

Smokkeltocht met Hollandse
Spelen of een Tonprater
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 Party Centrum
Antoine in Soerendonk, waar we
worden ontvangen met smokkelvlaai
en koffie/thee. Hier wordt u
geïnformeerd over het smokkelen
van oudsher met een film. Daarna
wordt u mee-genomen voor de
smokkeltocht door de omgeving per
touringcar. De lokale gids neemt
u mee in de tijd en vertelt u over
lokale verhalen, waarbij er een
kleine stop wordt gemaakt aan de
Achelse Kluis.

Na de rondrit staat er een koffietafel
voor u klaar. Aansluitend heeft u
een keuze uit heerlijke Oudhollandse
spelen om gezamenlijk spelletjes te
doen of een professionele tonprater
die u deze middag met volle teugen
laat genieten. Na een gezellige
middag volgt het afsluitend 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.

Inclusief:
Koffie en vlaai • film over smokkelen • smokkeltocht met gids • bezoek
Achelse Kluis • Oudhollandse spelen of tonprater • diner Boekingsnummer: GD 1103

Vertrek:
± 08.30 uur
Thuiskomst: ± 20.00 uur

We beginnen de dag met een mooie toeristische route
naar Wagenberg. Bij restaurant De Ruif staat de koffie
met gebak voor u klaar. Vervolgens rijden we door
naar de bekende basiliek H.H. Agatha en Barbara te
Oudenbosch. Vanwege zijn omvang en Romeinse vormen
is de kerk een weerspiegeling van de grote Sint Pieter in
Rome. Toch is de Basiliek van Oudenbosch wel 16 keer
kleiner dan de kerk in Rome. In 1865 is begonnen met
de bouw van de Basiliek. U wordt rondgeleid door een
gids, en heeft aansluitend nog tijd om vrij door de kerk
te lopen. We keren na dit bezoek terug naar Wagenberg
voor onze koffietafel. Na een heerlijke lunch rijden we
naar Hilvarenbeek waar we een bezoek brengen aan
Museum Dansant. 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. 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.

Cultuur en
Ambachten

Bezoek Basiliek Oudenbosch en
Museum Dansant

Succes is verzekerd! Op weg naar huis pauzeren we voor
een heerlijk afscheidsdiner.

Inclusief:
Koffie met appeltaart • rondleiding met gids • koffietafel • bezoek
Museum Dansant • diner
Boekingsnummer: CA 1200
0486 - 78 29 02

Vertrek:
± 08.30 uur
Thuiskomst: ± 20.30 uur
www.fassbendertouringcars.nl
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Cultuur en
Ambachten

Mijnbouw Inden
en Eifeltour
U bezoekt Vaals, de bruinkoolgroeve
en het gebied de Eifel onder leiding
van een gids. Onderweg naar Vaals
maken we een koffiestop in het
bekende witte stadje Thorn om
deze lange reis te onderbreken. Na
de koffie rijden we via een mooie
toeristische route naar Vaals waar
we tegen de middag aankomen bij
restaurant De Wilhelminatoren.
Hier staat er een koffietafel met
kroket voor u gereserveerd. Hier
staat ook de Wilhelminatoren die
u een prachtig uitzicht biedt. Niet
ver van de grens vindt u de grootste
bruinkoolgroeve van Europa.
Al tientallen jaren wordt nabij
Aldenhoven bruinkool afgegraven.

Meerdere plaatsjes 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 af. 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. Aan
een stuwmeer is een consumptie
stop, voor eigen rekening. Na deze
mooie route met gids keren we weer
terug naar Vaals voor een heerlijk
afscheidsdiner.

Inclusief:
Koffie met Limburgse vlaai • koffietafel met kroket • rondrit
bruinkoolgroeve en de Eifel met gids • diner
Boekingsnummer: CA 1201

Vertrek:
± 08.30 uur
Thuiskomst: ± 21.30 uur

Mooi Maasduinen ‘grenstocht’ nieuw
met Kloosterenclave Steyl
Ontdek de mooie zuidrand van
de Maasduinen, de Grote Heide
in Venlo en de smokkelhistorie
en grenshandel aan de Duitse
grens. U wordt ontvangen bij
Hostellerie De Maasduinen met
koffie en een berliner bol. Daarna
vertrekken met de bus voor
rondrit met gids door het fraaie
landschap aan beide zijden van de
grens. We passeren interessante
grensovergangen met historie en
genieten onderweg van o.a. de
kleurrijke Groote Heide van Venlo,
het Trappistenklooster Uelingsheide
en de grensoverschrijdende Veiling
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Landgard in Straelen. Onze
rondrit brengt u vervolgens in
de Kloosterenclave Steyl aan de
Maas, waar we de Benedenkerk met
het graf van de Heilig verklaarde
Pater Arnoldus Janssen en ook de
kloostertuinen met grotten bezoeken.
Na afloop ontvangen we u voor een
koffietafel met kroket.

Tip: Deze dagtocht kunt u prima combineren met een leuke rondvaart
door het mooiste gebied van Noord-Limburg over de Maas en het
Leukermeer. Waarna u de dag afsluit met een heerlijk 3-gagangen diner

Inclusief:
Koffie met berliner bol • rondrit met gids Steyl • entree met
rondleiding Missiemuseum • koffietafel met kroket
Boekingsnummer: CA 1901

Vertrek:
± 09.00 uur
Thuiskomst: ± 16.00 uur

Cultuur en
Ambachten
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0486 - 78 29 02

www.fassbendertouringcars.nl

Cultuur en
Ambachten

Een Koninklijke tocht
Kroonjuwelen, paleistuinen 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
Het Loo. We vertrekken op tijd
richting Hoenderloo. Hier worden
we ontvangen bij restaurant De
Ruggestee met koffie en (koninklijk)
gebak. Vervolgens vertrekken
we met de touringcar 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 Het
Loo te Apeldoorn bezoeken. U
krijgt voldoende tijd om het paleis
vanbinnen te bewonderen en een
uitgebreide wandeling te maken
in de prachtige paleistuinen. Een

rondleiding met gids is optioneel.
Aan het eind van de middag wacht
u een heerlijk 3-gangen diner en
vertrekken we daarna weer richting
huis.

Inclusief:
Koffie met gebak • koffietafel • rondrit met gids • bezoek aan Paleis
Het Loo • diner
Boekingsnummer: CA 1203

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. Hierdoor heeft u een
rustige start van de dag. Hier komen
we rond het middaguur aan waar
we ontvangen worden met een
koffietafel, bestaande uit diverse
soorten brood(jes), beleg en koffie/
thee. Na de lunch rijden we door
naar Apeldoorn, naar Paleis Het
Loo. Paleis Het Loo ademt de sfeer
en historie van de Koninklijke
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familie. In tegenstelling tot de
voorgaande reis, verblijft u hier de
hele middag op Paleis Het Loo. U
gaat de vele kamers, kroonluchters,
schilderijen en natuurlijk de
prachtige tuinen bewonderen. Meer
dan 300 jaar woonden de Oranjes
op Paleis Het Loo. Wat begon
als een jachtverblijf van een
stadhouder groeide uit tot
een paleis van een koning.
Iedere Oranje richtte
het paleis naar zijn of
haar smaak en naar de
mode van de tijd in. De
17e-eeuwse baroktuin
van Paleis Het Loo is
wereldberoemd. Een
symmetrische tuin met

Vertrek:
± 08.30 uur
Thuiskomst: ± 21.00 uur

indrukwekkende fonteinen en
tuinbeelden. We besluiten de dag
met een ‘koninklijk’ 3-gangen diner
in Hoenderloo bij restaurant De
Ruggestee. Waarna we naar huis
gaan.

Inclusief:
Koffietafel met kroket • bezoek aan Paleis Het Loo • diner
		
Boekingsnummer: CA 1204

Vertrek:
± 10.30 uur
Thuiskomst: ± 21.00 uur

Bij de Kaasboerin wordt u ontvangen
met een lekker stuk gebak
en twee kopjes koffie of
thee. Kennismaking met de
streekgids die u de gehele
dag zal vergezellen. Leuke
weetjes over kruiden & thee.
U wordt ontvangen bij een
echte kruidenkenner die ons
alles weet te vertellen over thee,
soorten thee en het zetten van thee. Naast
de ontvangstruimte bezoekt u ook de kruidenzolder en
de kruidentuin. U proeft verschillende soorten thee
en kunnen deze ook vrijblijvend aanschaffen in het
winkeltje. Rond het middag uur kunt een genieten van
een koffietafel met kroket.

nieuw

Na de koffietafel gaat u naar een Hollands Brabants dorp
met Stijl!
De kunststroming De Stijl heeft nog steeds veel
invloed op hedendaagse kunst, design, architectuur en
gebruiksvoorwerpen. Wilt u De Stijl ontdekken? Dat kan
nergens beter dan in een leuk Brabants dorp met Stijl
waar we op Rietveldsafari gaan! Gerrit Rietveld, een
van de grootste stijlkunstenaars, liet in dit gezellige dorp
verschillende unieke objecten na, waaronder zijn enige
industriële ontwerp: weverij De Ploeg, gelegen in een
prachtig park. We bezoeken de fabriek en het park van
Mien Ruys, twee Rijksmonumenten, en passeren verder
langs de klok van Rietveld en zijn abri. Een Rietveldbungalow zet de kers op de taart!
Na dit bezoek genieten we nog na bij de Kaasboerin van
een lekker 3-gangen diner.

Inclusief:
2 kopjes koffie met gebak • kruidenboerderij met proeverijtjes •
koffietafel met kroket • bezoek dorp met Stijl • volledige dag gidsbegeleiding •
3-gangen diner
Boekingsnummer: CA 1902

Cultuur en
Ambachten

Kruiden & thee,
Hollands Brabants dorp met Stijl

Vertrek:
± 08.00 uur
Thuiskomst: ± 20.30 uur

Spakenburg,
klederdracht en visserij
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, in het Klederdrachten Visserijmuseum stap je in de
wondere wereld van BunschotenSpakenburg. Bewonder hier de
klederdracht en cultuur. Bekijk
originele dooppakken, rouwkleding,
huwelijksdracht, kralentassen en
zilverwerk. Neem ook een kijkje bij
de handbeschilderde kraplappen
en het mooie porselein. 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 bij
het dineradres voor een heerlijk
afsluitend 3-gangen diner.

Inclusief:
Koffie met lekkernij • bezoek visafslag • koffietafel • klederdracht
presentatie • bezoek Museum Spakenburg • diner
Boekingsnummer: CA 1903
0486 - 78 29 02

Vertrek:
± 08.30 uur
Thuiskomst: ± 21.30 uur
www.fassbendertouringcars.nl
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Cultuur en
Ambachten

nieuw
Postelse abdijkruiden
en het witte goud van Mol
Bij de Kaasboerin wordt u ontvangen met een lekker
stuk gebak en twee kopjes koffie of thee. Kennismaking
met de streekgids die u de hele dag zal begeleiden. Een
geleide tocht door de kruidentuin van de Postelse abdij.
Een gespecialiseerde gids, herboriste en kruidenmin,
vertelt met plezier alle geheimen over de planten
die je terugvindt in de kruidentuin van de abdij. Het
begon allemaal in 1994 met de teelt van de gingseng.
Ondertussen kan je binnen de abdijmuur ruim 400
geneeskrachtige kruiden aantreffen. Bekende en
minder bekende. In het labo verwerken herboristen
en laboranten de kruiden tot capsules, tintures, zalfjes
enz. Enkele kruidendrankjes worden ter degustatie
aangeboden. En een film over de verwerking van de
kruiden rondt het geheel mooi af. Rond het middaguur
serveren wij u een koffietafel met kroket.

We proeven de Molse mokka en genieten van een
overheerlijke chocoladen mol. Bij de bakker volgen we
het bakproces van de Molse molletjes, zanddeegkoekjes
die verwijzen naar het witte goud van Mol. Proeven
hoort er natuurlijk bij. Iedere deelnemer krijgt een gratis
Azurobroodje mee. We begeven ons naar het grootste
binnenmeer van Vlaanderen en springen binnen bij de
slager van “Van Vlees & Bloed” die gelauwerd werd om
maar liefst 5 streekproducten.. Een sneetje gedroogde
ham, kipkap, een pens met een boterham & appelmoes
stillen zeker onze honger. Een ambachtelijk gemaakt ijsje
rondt voorlopig het geheel mooi af. Bij de Kaasboerin
degusteren we de Molse Molder, vergezeld met een
blokje Postelse abdijkaas. Bij de Kaasboerin kunt u nog
nagenieten van een lekkere avondmaaltijd.

Na de koffietafel vertrekken we voor een rondleiding met
gids naar en in hartje Mol met tal van streekproeverijtjes.
We begeven ons naar een warme bakker in Centrum
Mol. Onderweg maken we kennis met de Molse Meren.
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Inclusief:
2 kopjes koffie met gebak • bezoek Postelse kruidentuin met
kruidendrankjes • koffietafel met kroket • proevertjestocht proeverijtjes van
streekproducten • 3-gangen diner
Boekingsnummer: CA 1903

Vertrek:
± 08.00 uur
Thuiskomst: ± 20.30 uur

Seizoensgebonden
dagtochten

We sluiten de dag af met,
uiteraard, een Aspergemenu

Asperges in Thorn
(half april - juni)
Vanaf half april tot eind juni kunnen de tongen weer
gestreeld worden met het zogenaamde ‘witte goud’. De
asperge, de ‘koningin’ van de groente, regeert in deze
periode.
Tijdens deze dagtocht nemen we u eerst mee naar
restaurant Aod Thoear in Thorn. Hier beginnen
we de dag met koffie en gebak, waarna we met een
gids een stadswandeling maken door dit historisch
‘witte’ stadje. De kern van Thorn is beschermd
stadsgezicht. Bezienswaardigheden zijn de met maaskeien
geplaveide straatjes, de prachtige Abdijkerk en het
gemeentemuseum. 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 uiteraard af meteen aspergemenu.

Inclusief:
Koffie met gebak • wandeling met gids • koffietafel • rondrit met gids
• bezoek aan een aspergeboerderij • diner
Boekingsnummer: S 1300
0486 - 78 29 02

Vertrek:
± 09.00 uur
Thuiskomst: ± 21.00 uur
www.fassbendertouringcars.nl
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Seizoensgebonden
dagtochten

Lichtjesroute
Eindhoven
(half september - eind oktober)
Met de lichtjesroute herdenkt
men ieder jaar de bevrijding van
Eindhoven. 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 het
diner. De lichtjes branden vanaf

ongeveer 19.00 uur, en we rijden in
ongeveer 2 uur de route. 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
in Helmond, dan kunnen we dit
uiteraard verzorgen. We bespreken
de mogelijkheden graag met u.

Inclusief:
Kop koffie • diner • lichtjes route met gids
		

Boekingsnummer: S 1301

Vertrek:
± 17.00 uur
Thuiskomst: ± 22.30 uur

De Tulpen in de
Flevopolder
(april - juni)
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. Voordat we in het
tulpengebied aankomen rijden we
’s morgens eerst richting Elburg,
waar we worden ontvangen voor
een rondvaart op het Veluwemeer.
Tijdens deze vaartocht ontvangt u
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een kop koffie/ thee met gebak. Deze
tocht duurt ongeveer 100 minuten.
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 tulpeninformatiecentrum alles
te weten komen over tulpen. We
wandelen hier tussen ongeveer 600
verschillende tulpen door. Uiteraard
ronden we de wandeling af met een
kopje koffie met heus ‘tulpengebak’.
Waarna we weer in de bus huiswaarts
rijden. Op de route naar huis stoppen
we om nog even heerlijk te dineren.

Inclusief:
Koffie met gebak • rondvaart • koffietafel met kroket • rondrit met gids
• koffie met tulpengebak • diner
Boekingsnummer: S 1303

Vertrek:
± 08.30 uur
Thuiskomst: ± 21.30 uur

Seizoensgebonden
dagtochten

Winterse stamppot
en de Veluwe
(november - februari)
Deze dagtocht neemt u mee naar het natuurpark ‘De
Hoge Veluwe’. We rijden net na de middag weg om bij
Party Centrum de Molen 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 haar prachtige natuur.
Bij terugkomst staat er een heerlijk stamppot diner voor
u klaar, met drie verschillende stamppotten. Kortom, een
ontspannen dag!

Inclusief:
Koffie met appelgebak • rondrit met gids • stamppotdiner
		
Boekingsnummer: S 1304

Vertrek:
± 13.00 uur
Thuiskomst: ± 21.00 uur

Stamppot in
het Ooij
(november - februari)
Net na de middagvertrekken we vanaf
uw opstapplaats naar restaurant
De Gelderse Poort in 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 Persingen, 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 Canadese Militaire kerkhof, wijngaarden en het
Bevrijdingsmuseum. Via de mooie Ooijpolder rijden we
naar Ooij, waar voor u een zeer uitgebreid stamppotten
buffet klaarstaat.

Inclusief:
Koffie met gebak • rondrit met gids • stamppotdiner
		
Boekingsnummer: S 1305
0486 - 78 29 02

Vertrek:
± 13.00 uur
Thuiskomst: ± 20.00 uur
www.fassbendertouringcars.nl
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Seizoensgebonden
dagtochten

Keukenhof
Thema 2019: Flower Power
(21 maart - 19 mei 2019)
Keukenhof is verrassend voor jong en oud. Al meer
dan 60 jaar is Keukenhof één van de meest populaire
bestemmingen van Nederland en is het wereldwijd
bekend. Hier kunt u inspiratie opdoen en tegelijkertijd
ontspannen in een prachtige parkomgeving met in totaal
vijftien kilometer aan wandelpaden. Keukenhof is een
unieke beleving en staat garant voor de mooiste foto’s.
Kom met uw gezelschap naar Keukenhof en geniet van
het ultieme voorjaarsgevoel.
Flower Power is het thema van Keukenhof in 2019.
Bloemen inspireren mensen. In Keukenhof verbinden de
bloemen mensen uit de hele wereld, die samen genieten
van tulpen, geuren en kleuren. Holland is wereldberoemd
om de prachtige bloembollenvelden en alle soorten
bloemen die er gekweekt worden. Met felle kleuren,
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hippies, peace & music
staat Flower Power voor de
sfeer van begin jaren ‘70. Een
prachtig thema om de 70ste
Keukenhof mee te vieren.
Flower Power, de kracht van
bloemen!
Nadat wij u hebben opgehaald,
rijden we naar het koffieadres waar
u koffie met gebak krijgt aangeboden.
Daarna vervolgen we de reis naar Lisse voor het bezoek
aan Keukenhof. Nadat u een hele middag heeft kunnen
rondkijken, verwacht de chauffeur u tegen 16.30 uur voor
de terugreis. Op weg naar huis sluiten we de dag af met
een gezellig afscheidsdiner.

Inclusief:
Koffie met gebak • entree Keukenhof • diner
		
Boekingsnummer: S 1306

Vertrek:
± 08.30 uur
Thuiskomst: ± 21.30 uur

Seizoensgebonden
dagtochten

Rozenroute
(juni - augustus)
Lottum is hét Rozendorp van Nederland.
Als je meer over rozen wilt weten, moet je hier
zijn want 70% van alle in Nederland gekweekte
struikrozen komt uit deze streek. De Rozenhof is een
prachtige rozentuin met informatiecentrum. Enthousiaste
vrijwilligers uit de ‘rozenwereld’ leiden u graag rond. Deze
rozen experts vertellen alles over de teelt van rozen, de
geschiedenis, maar ook over de verzorging van potrozen
in de tuin of op het balkon.
Hierna stappen we in de bus om richting Museum de
Locht te vertrekken. Hier staat een smakelijke lunch
voor u klaar. Voor het middagprogramma, stappen we

wederom in de bus en rijden we,
een mooie rozenroute door de
afwisselende streek langs bloeiende
rozenvelden. Wanneer we terugkomen
bij het museum, krijgt u de gelegenheid
deze te bezoeken. Het museum geeft een beeld
van het plattelandsleven in de regio van 1850-1950.
Maar daarnaast gaat het museum ook over de moderne
tijd: champignons en asperges in een moderne productie;
glastuinbouw. Bij het naar huis gaan, aan het einde van
de middag, krijgt u nog een prachtig rozenstruikje mee als
aandenken. We rijden in principe rechtstreeks naar huis,
maar een veelgevraagde optie is om nog een aansluitend
diner te regelen op een van onze locaties. We bespreken
het graag met u!

Inclusief:
Koffie met gebak • rondleiding De Rozenhof • koffietafel • rozenroute
• rozenstruikje
Boekingsnummer: S 1307

Vertrek:
± 11.00 uur
Thuiskomst: ± 17.00 uur

Middagtocht
Midden Betuwe
(bloesemperiode april-sept.)
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.
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 te 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.

Inclusief:
Koffie met appelgebak • rondrit met gids • bezoek Fruitbedrijf
De Woerdt • diner
Boekingsnummer: S 1308
0486 - 78 29 02

Vertrek:
± 13.00 uur
Thuiskomst: ± 20.00 uur
www.fassbendertouringcars.nl
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Seizoensgebonden
dagtochten

Asperges en wijn
(april - juni)
Deze middagtocht
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. 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. Nadat we allemaal overtuigt zijn van
de heerlijkheid van al deze producten, rijden we naar
Restaurant de Ruif in Wagenberg, waar we genieten
van een heerlijk 3-gangen diner, om de inwendige mens
tevreden te houden. Hierna rijden we weer huiswaarts,
waar we terugkijken op een culinair verrassende middag.

Inclusief:
Koffie met appelgebak • wandeling met gids • proeverij • diner
		
Boekingsnummer: S 1309

Vertrek:
± 13.00 uur
Thuiskomst: ± 20.30 uur

’t Veluws
Zandsculpturen Festijn
(half april - oktober) Thema 2019: ‘Reis om de wereld’

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
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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 1310

Vertrek:
± 08.15 uur
Thuiskomst: ± 20.30 uur

Seizoensgebonden
dagtochten

nieuw
Kersen bij ‘t Kersenhof en
museum ‘t oude platteland
(De kersentijd is van eind juni tot begin augustus)
Aankomst bij De Kersenhof in Raamsdonk waar u
ontvangen wordt in een gezellig aangeklede boerenschuur
met 2x koffie en kersenvlaai. Hier krijgt u eerst
een presentatie over het bedrijf, daarna krijg u een
rondleiding door het bedrijf en bezoekt u de boomgaard
met zoete, zwarte kersen. U wordt rondgeleid in een
speciaal kersentreintje. Er is ook een seizoenwinkeltje
waar diverse leuke producten te koop zijn
die gemaakt zijn van kersen. Na afloop van
de excursie krijgt iedereen een zakje met
kersen mee!

slaapkamer, keuken en het washok te zien krijgt.
Tussendoor is er een pauze waarbij u koffie met cake
geserveerd krijgt. De excursie duurt ongeveer twee tot
twee en een half uur, daarna rijden we weer terug naar De
Gouden Leeuw waar voor u een heerlijk driegangenmenu
klaar staat.

Rond het middaguur vertrekken we naar
Terheijden waar in De Gouden Leeuw een
koffietafel met kroket klaarstaat. Na de
lunch vertrekken we naar museum ‘t Oude
platteland in st Willebrord. Hier krijgt
u inzicht in hoe de mensen rond 1900
werkten en woonden op het Brabantse
platteland. U krijgt een rondleiding door
enthousiaste vrijwilligers waarbij u de
landbouwwerktuigen, gereedschappen,
vervoersmiddelen, woonkamer,
Inclusief:
Excursie kersen • koffie en kersenvlaai • zak kersen • koffietafel •
excursie `t oude platteland met koffie en cake • driegangendiner
		
Boekingsnummer: S 1904
0486 - 78 29 02

Vertrek:
± 09.00 uur
Thuiskomst: ± 20.00 uur
21
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Seizoensgebonden
dagtochten

We sluiten de dag af met,
een aspergemenu

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.
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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.

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

Den Bosch met rondvaart Binnendieze
(april - oktober)
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 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. Optioneel

hierbij is het bijboeken van een
gemeenschappelijk bezoek. We
denken graag met u mee. Uiteraard
rijden we naar ons dineradres om
de dag samen af te sluiten met een
smaakvol diner.

Inclusief:
Koffie met lekkernij • rondvaart • koffietafel • bezoek aan Den Bosch •
diner		
Boekingsnummer: S 1718
0486 - 78 29 02

Vertrek:
± 09.00 uur
Thuiskomst: ± 21.00 uur
www.fassbendertouringcars.nl
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Dagtocht met
museumbezoek

Parels uit het archief
van Beeld en Geluid
in Hilversum
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
Instituut Beeld en Geluid, waar we ontvangen worden
met koffie en een tv gebakje. Geheel in stijl! 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, 50 jaar Studio Sport
in Beeld, Nieuws, Entertainment en de naoorlogse
geschiedenis van Nederland. De wereld van media wordt
ontdekt en u krijgt zelf de kans om hiermee aan de slag
te gaan. Na het ophalen van herinneringen vertrekken
we naar onze dinerlocatie zodat alle indruk-ken weer een
beetje kunnen zakken. Hierna rijden we weer huiswaarts.
Tip: Deze dagtocht arrangement is prima te combineren met
Dagtocht N1566 De Vecht-tour

Inclusief:
Koffie met TV-gebakje • rondleiding • filmpresentatie • diner
		
Boekingsnummer: M 1402

Vertrek:
± 12.30 uur
Thuiskomst: ± 20.30 uur

Mijnmuseum Heerlen en de
route ‘Tien torens diep’
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.
Na het nuttigen van de lunch gaan
we, onder leiding van de gids,
richting het Mijnmuseum. De
rondleiding wordt gegeven door oudmijnwerkers, geheel in stijl, in hun
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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 mijn-industrie. Dit is het gebied
waar ‘Tien Torens Diep’, het verhaal
van kinderboekenschrijver Jacques
Vriens, zich echt afgespeeld heeft.

Inclusief:
koffietafel • rondleiding met gids • diner
		

Ook komt u
langs Snowworld
Landgraaf, Het Schutterspark en
de langste trap van Nederland. Bij
dit alles vertelt de gids u alles wat
u wilt weten. We eindigen deze dag
bij restaurant de Wilhelminatoren
in Vaals met een heerlijk 3-gangen
diner.

Boekingsnummer: M 1403

Vertrek:
± 10.30 uur
Thuiskomst: ± 21.30 uur

Dagtocht met
museumbezoek

Utrechts genieten
Een dagje Utrecht: met veel kaas en een tocht over de
prachtige Utrechtse Heuvelrug.
We beginnen deze dag, typisch Nederlands, in het Kaasen Botermuseum in Maarsbergen. 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. U mag zelfs soorten kaas proeven. Van eten
zien, krijgt men honger, dus staat er een broodjeslunch
met kroket voor u klaar bij restaurant De Weistaar. Na
de lunch maken we onder leiding van een gids een tocht
over de Utrechtse Heuvelrug. Een zandrug met veel bos,
heide- en stuifzandgebieden. Zo komt u meer te weten

over de slag bij Arnhem, de Amerongse Bovenpolder en
komt u langs het huis van Keizer Wilhelm II
en Kasteel Zuylenstein. Natuurlijk sluiten we de dag af
met een afscheidsdiner op een van onze dinerlocaties.

Inclusief:
Koffie met gebak • film • koffietafel met kroket • rondrit met gids •
diner		
Boekingsnummer: M 1406

Vertrek:
± 08.45 uur
Thuiskomst: ± 21.00 uur

Dè Wascht en Strekt
In de middag vertrekken we naar Gilze, naar het Was
en Strijk Museum. Met een gastvrij ontvangst in een
ruimte waar de Brabantse gemoedelijkheid van vroeger
herleeft beginnen we met koffie en 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.

Inclusief:
Koffie met appeltaart • rondleiding • diner
		
Boekingsnummer: M 1400
0486 - 78 29 02

Vertrek:
± 13.15 uur
Thuiskomst: ± 20.00 uur
www.fassbendertouringcars.nl
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Wonderlijke molens van
de Alblasserwaard
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,
bij Party centrum De Klok, waar
we eerst 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. Vervolgens maken we, weer

met een gids, een rondrit
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. We sluiten de dag af
met een smaakvol gezamenlijk diner,
waarna we weer huiswaarts rijden.
Tip: Deze tocht is goed te combineren
met de dagtocht M1411 op pag 28

Inclusief:
Koffie met appeltaart • rondleiding met gids • rondrit met gids • diner
		
Boekingsnummer: M 1407
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Vertrek:
± 12.45 uur
Thuiskomst: ± 20.30 uur

Dagtocht met
museumbezoek

Openluchtmuseum Arnhem
Het Openlucht Museum is misschien wel het bekendste
Nederlandse museum over hoe mensen door de jaren
heen leefden. Al ruim 100 jaar verzamelt het Nederlandse
Openluchtmuseum items als huizen, molens, werktuigen
voor deze bijzondere collectie. 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 meer dan 80 authentiek ingerichte
huizen, boerderijen en molens. U gaat echt een dagje
naar gisteren, terug naar uw jeugd en het dagelijkse
leven van uw ouders en grootouders. Na al het wandelen
en luisteren rijden we naar het restaurant waar we als
afsluiting van deze dag een 3-gangen diner eten.

Inclusief:
Koffie met appeltaart • entree Openluchtmuseum • rondleiding met
gids • diner		
Boekingsnummer: M 1409

Vertrek:
± 12.45 uur
Thuiskomst: ± 20.30 uur

Museum de Locht en
de Kantfabriek

Vandaag vertrekken we eerst
naar Horst, waar we ontvangen
worden in de Kantfabriek van
Horst, met koffie en gebak. Een
eeuwenoude kunstnijverheid wordt
u hier gedemonstreerd. Werkende
kantproducerende machines zijn de
kern van Museum de Kantfabriek.

Hier wordt het verhaal
van de textielindustrie
in de regio verteld. Na
de rondleiding vertrekken we naar
Museum de Locht voor de lunch.
Museum de Locht gaat over het
leven van vroeger op het platteland
van Noord- Limburg. Maar daarnaast
gaat het museum ook over de
moderne tijd: champignons en
asperges in een moderne productie;

glastuinbouw.
U krijgt hier een rondleiding met
gids en heeft u vervolgens nog de
mogelijkheid zelf rond te kijken.
Tevens staat er voor u nog koffie/
thee klaar. Deze dag is eventueel nog
aan te vullen met een diner aan het
einde van de dag.

Inclusief:
Koffie met gebak • rondleiding Museum de Kantfabriek • koffietafel •
rond-leiding Museum de Locht • koffie of thee
Boekingsnummer: M 1410
0486 - 78 29 02

Vertrek:
± 09.00 uur
Thuiskomst: ± 17.00 uur
www.fassbendertouringcars.nl
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Oude Ambachten en
Speelgoedmuseum Terschuur
Deze dag gaan we naar twee leuke
musea die u even mee 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 het

Inclusief:
Koffie met appeltaart • entree • diner
		

dineradres waar een 3-gangen diner
geserveerd wordt. Daarna rijden we
weer terug naar huis.

Boekingsnummer: M 1411

Vertrek:
± 12.30 uur
Thuiskomst: ± 20.45 uur

Landerdse Peel en Edah Museum
In de ochtend vertrekken we
naar het koffieadres waar
we ontvangen worden
met koffie/thee en gebak.
Daarna vertrekken we voor
de rondrit door de Landerse

28

Peel onder leiding van een gids. De gids is op de hoogte
van alle weetjes van deze mooie gemeente van Brabant.
Tijdens deze route wordt u op speelse wijze vertelt over
deze streek. Na de rondrit wordt u ontvangen voor een
heerlijke koffietafel met kroket.
Daarna vervolgen we deze dagtocht richting het Edah
Museum. Hier wordt u ontvangen door de gids die u
meeneemt voor de rondleiding. De groep zal worden
opgesplitst in 10-20 personen per gids. Gedurende de
rondleiding nemen we een half uurtje pauze en kunt u
genieten we van een kopje koffie/thee met een koek. Ook
krijgt u in de filmzaal een korte presentatie te zien over de
geschiedenis van EDAH. Na het bezoek aan dit museum
vertrekken we richting het dineradres voor een afsluitend
3-gangen diner.

Inclusief:
Koffie met gebak • rondrit met gids • koffietafel met kroket • entree
museum • rondleiding met gids • consumptie met koek • diner Boekingsnummer: M 1412

Vertrek:
± 08.30 uur
Thuiskomst: ± 20.30 uur

Dagtocht met
museumbezoek

Klompenmakerij en
de Basiliek H.H. Agatha en Barbara
Vanuit uw opstapplaats vertrekken we in de ochtend
richting Dussen. Hier wordt u ontvangen bij
Ambachtelijke Klompenmakerij Den Dekker. Bij
ontvangst krijgt u koffie met een goed stuk cake.
Vervolgens neemt de enthousiaste klompenmaker u mee
naar zijn werkplaats. Door middel van een demonstratie
laat hij u kennis maken met het oude ambacht klompen
maken. De demonstratie wordt uiteindelijk afgesloten
met een goed verzorgde koffietafel met een kroket.
Rond de middag vertrekken we richting Oudenbosch.
Hier brengen we een bezoek aan de Basiliek H.H.
Agatha en Barbara. De kerk is gebouwd naar voorbeeld
van de St. Pieter in Rome en in 1880 geconsacreerd door
Mgr. Van Beek, de derde bisschop van Breda.
In de basiliek krijgt u een rondleiding onder leiding van
een gids van circa 1 uur. Na de rondleiding vertrekken we
richting het dineradres voor een heerlijk 3-gangen diner
bij restaurant de Kruidenlucht in Casteren.

Inclusief:
Koffie met cake • demonstratie klompen maken • koffietafel met kroket
• bezoek Basiliek Oudenbosch • rondleiding met gids • diner Boekingsnummer: M 1413
0486 - 78 29 02

Vertrek:
± 08.45 uur
Thuiskomst: ± 20.30 uur
www.fassbendertouringcars.nl
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Asperge- en wijn boerderij, museum
Johannes Postschool en Planetarium
In de ochtend aankomst bij asperge–
en wijnboerderij “de Santspuy”
Waar u wordt ontvangen met 2x
koffie met appelcake. De Santspuy
is prachtig gelegen in het Brabantse
Plaatsje Etten-Leur. De lichte,
warme zandgronden hier zijn bij
uitstek geschikt voor aspergeteelt en
wijnbouw. Specifieke aspergerassen
worden er op een zeer milieu
vriendelijke manier geteeld en met
liefde van het land gehaald. De
Santspuy heeft ook een wijngaard,
die ieder jaar weer zorgt voor
verrukkelijke wijnen. U krijgt uitleg
en een rondleiding door het bedrijf
met als laatste het proeven van
heerlijke wijnen en likeuren. Rond
het middag uur wordt u verwacht in

de Gouden Leeuw Terheijden voor
een koffietafel.
Na de lunch vertrekt u naar
Ridderkerk naar het museum
Johannes Postschool en het
planetarium. Hier vindt u nostalgie
én moderne techniek van de 21e
eeuw. De school is een historische
plek, want in deze school werd
de capitulatie van Nederland
ondertekend aan het begin van
de tweede wereldoorlog. Plaats en
inrichting is nog authentiek en
het moment van ondertekenen te
zien. In deze voormalige school gaat
het nog steeds over geschiedenis,
aardrijkskunde, natuurkunde en
techniek, maar ook over de school

van vroeger met nostalgische oude
platen, prenten, leesplankjes etc.
Het Planetarium en de tijdmachine
zijn verbluffend gemaakt met 3D
simulatie en projecties op 360°
koepel met keuze van o.a. de
maanlanding van de Apollo 11, het
bombardement op de stad Rotterdam
en reizen door het heelal. De groep
wordt in tweeën verdeeld: groep
1 krijgt rondleiding met uitleg in
het capitulatielokaal en klaslokaal.
Groep 2 krijgt een planetariumfilm
te zien in het koepeltheater.
Rond 17.45 uur sluiten we af in
De Gouden Leeuw met een goed
verzorgde driegangenmenu.
Maximaal 50 personen

Inclusief:
2x Koffie met appelcake • rondleiding Santspuy • koffietafel • bezoek
planetarium en Johannus postschool • driegangenmenu Boekingsnummer: M 1906

nieuw

Vertrek:
± 08.45 uur
Thuiskomst: ± 20.30 uur

Ratelende kantklosmachines
in een Rijksmonument

Ontvangst bij Hostellerie met koffie en gebak. Hierna
stappen we de bus weer in voor een mooie rondrit met
gids. Tijdens een tocht door de mooie Noord-Limburgse
Maasvallei bezoeken we Museum De Kantfabriek tot
2006 de laatste nog werkende kantfabriek van WestEuropa. Wanneer u binnenstapt, heeft u het idee in de
jaren dertig van de vorige eeuw beland te zijn. Ratelende
machines produceren nog steeds kant uit duizenden
draadjes. Beleef alle facetten van de textielnijverheid, die
aan de basis stond van de economie in Noord-Limburg.
Na afloop kunt u genieten van een koffietafel of in
overleg een boerenmaaltijd.
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nieuw

Tip: Deze dagtocht kunt
u prima combineren met
een uniek bezoek aan de
Paddestoelerij. Een stel leuke
vlotte meiden met Limburgse
gezelligheid runnen nét buiten
Horst een dit unieke bedrijf. Een
groepsbezoek begint met koffie en
heerlijk hartig champignongebak, ze hebben hier zelfs onlangs
de eindfinale mee bereikt van een in Limburg toonaangevende
culinaire wedstrijd. Dan volgt een film van ca. 20 minuten
over de groei en het gebruik van de champignon. Na afloop
gaat één van de dames met de groep naar de plukcel waar alles
wordt uitgelegd aan de hand van een champignonbed.

Inclusief:
Koffie met berliner bol • rondrit met gids • entree en rondleiding
Museum De Kantfabriek • koffietafel met kroket
Boekingsnummer: M 1905

Vertrek:
± 09.00 uur
Thuiskomst: ± 16.00 uur

Dagtocht met
museumbezoek

nieuw

Rondvaart de Linge en
glasblazerij Leerdam

We starten de dag bij restaurant de Gouden Leeuw. Hier
wordt u ontvangen voor 2 kopjes koffie met gesorteerd
gebak.
Na de koffie vertrekken we richting Leerdam. Daar
stapt u stapt aan boord van de rondvaartboot voor een
rondvaart van 2 uur over de Linge. De Linge kronkelt
door het midden van de Betuwe langs pittoreske dorpjes,
typische boerenhoeves, kerkjes, kronkelende dijkjes,
schitterende natuurgebieden en forten van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie. Een prachtige rivier mooi in ieder
seizoen. Tijdens deze 2 uur durende vaarttocht krijgt u
een Betuwse Koffietafel met Kroket.
Daarna stapt u weer rustig af en vind het vertrek plaats
per touringcar richting de glasblazerij in Leerdam.

Bezoek aan de Glasblazerij en demonstratie van
glasblazers. In Glasblazerij Leerdam, kunt u met eigen
ogen aanschouwen hoe het proces van glasblazen in
zijn werk gaat. Het lijkt zo makkelijk, maar het is o zo
moeilijk! Professionele glasblazers zijn doorlopend aan
het werk en maken de prachtigste en kleurigste glazen
voorwerpen. Alles wat er tijdens de demonstraties
gemaakt wordt, is te koop in de winkel van de
Glasblazerij. Een demonstratie met uitleg duurt circa 1
uur, waarna er tijd is om nog rustig in de winkel te kijken.
Na het bezoek aan de Glasblazerij vertrek u via een mooie
rondrit gemaakt weer richting Terheijden. Hier wordt u
ontvangen met een goed 3-gangen diner.

Inclusief:
2 Kopjes koffie met gebak • een rondvaart • koffietafel met kroket •
entree glasblazerij • 3-gangen diner
Boekingsnummer: M 1907
0486 - 78 29 02

Vertrek:
± 08.30 uur
Thuiskomst: ± 20.00 uur
www.fassbendertouringcars.nl
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Rondvaart Friese meren met
bezoek Jopie Huisman museum
Friesland staat bekend om haar sfeervolle plekjes en
vele wateren. Mensen die van mooie plaatsjes, water,
watersporten, groene weilanden, natuur en rust houden
zijn in Friesland op de juiste plaats. Uitgestrekte
weilanden met koeien en monumentale boerderijen kom
je veel tegen. Toch is Friesland veelzijdig wat betreft
de verschillende landschappen. Tijdens deze dagtocht
nemen we u graag mee om Friesland te leren kennen.
Na vertrek rijden we richting Friesland waar we
aankomen bij Brasserie de Kriebelz in Terwolde. Hier
wordt u ontvangen met een kopje koffie met appelgebak.
Rond 11.00 uur vertrekt u richting Wousend via een
mooie toeristische route. Waarbij we aankomen bij
rondvaartbedrijf Van Dijk. Met een rondvaart van
ongeveer 2 uur vaart u van Wousend naar Lemmer op de
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Friese Meren. Aan boord wordt u een lunch aangeboden.
Na aankomst in Lemmer staat de bus klaar die u richting
Workum brengt.
In Workum brengt uop eigen gelegenheid een bezoek aan
het Jopioe Huisman Museum. De entree is inclusief een
audiotour met een klein apparaatje. Dat kun je bij elk
schilderij opladen en dan hoor je Jopie erover vertellen.
Het ene verhaal is nog leuker dan het andere en zo doe
je er zeker een uur over om al die verhalen te horen. Je
begint met een film waarin je de markante figuur Jopie
leert kennen, hij ziet het leven op zijn eigen unieke en
prachtige manier. Hij geniet van de eenvoud, armoede,
humor en kunst van mensen om gelukkig te kunnen zijn
met weinig. Eind van de middag vertrekt u richting het
dineradres. Hier wordt u ontvangen voor het 3-gangen
diner.

Inclusief:
Koffie met gebak • rondvaart • koffietafel met kroket • bezoek aan
Jopie Huisman Museum • diner
Boekingsnummer: M 1717

Vertrek:
± 08.30 uur
Thuiskomst: ± 21.00 uur

Dagtocht met
museumbezoek

De stad van Willem van Oranje

Royal Delft, de koninklijke
‘Porceleyne Fles’ met
grachtenrondvaart
Wie kent het niet? Het Delftsblauwe tegeltje en
aardewerk. Vandaag brengen we niet alleen een bezoek
aan cultuurhistorisch Delft, maar ook aan de 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.
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.

Inclusief:
Koffie met lekkernij • koffietafel • grachten rondvaart • bezoek aan de
Porceleyne Fles • diner
Boekingsnummer: M 1725
0486 - 78 29 02

Vertrek:
± 08.00 uur
Thuiskomst: ± 21.00 uur
www.fassbendertouringcars.nl
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Watersnood‑museum Ouwerkerk
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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.

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.

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.
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

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

Vertrek:
± 08.30 uur
Thuiskomst: ± 21.00 uur

Natuur gerelateerde
dagtochten

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
prachtige tropische tuinen, waaronder de Maleisische
tuinen de Lori tuin met meer dan 45 kleurrijke Lori’s,
kunnen bewonderen. Vlinders zien we fladderen in
de Vlinder Vallei en we kunnen rondsnuffelen in de
Kwekerij en de winkel. Voordat we naar ons lunch-adres
rijden, krijgt iedereen een orchidee in cadeauverpakking.
Dus u komt niet met lege handen thuis vandaag!
Aangekomen bij het lunchadres, naast de Weerribben,
staat er een koffietafel voor ons klaar. 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 bezoekerscentrum hebben benut, is het alweer
tijd om naar het diner adres te gaan. Hier wordt een
3-gangendiner verzorgt.
Inclusief:
Koffie met gebak • bezoek aan de Orchideeën Hoeve • Koffietafel •
rondvaart • diner
Boekingsnummer: N 1500

Vertrek:
± 08.30 uur
Thuiskomst: ± 21.30 uur

Natuurrondvaart Zeeland
In Brabant worden we ontvangen
met koffie en gebak. 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
met Frisia Rondvaarten 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.

Inclusief:
Koffie met gebak • rondvaart • koffietafelbuffet met kroket • bezoek
Zierikzee • diner
Boekingsnummer: N 1501
0486 - 78 29 02

Vertrek:
± 08.15 uur
Thuiskomst: ± 21.00 uur
www.fassbendertouringcars.nl
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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, waar
we de mooiste vlinders in de Vlinder Vallei kunnen
zien en de kleurrijke Lori’s kunnen bewonderen in de
Lorituin. Vervolgens staat er een koffietafel voor ons klaar
met broodjes. Na de lunch krijgt iedereen een orchidee

in cadeauverpakking mee, en rijden we door naar de
Wijnhoeve Groot Vertroue, in Creil. Hier krijgen we een
korte uitleg over de heerlijke Zuid-Afrikaanse wijnen.
Als we hiervan op de hoogte zijn is er een proeverij met
zes verschillende soorten wijn. Hierna stappen we in de
touringcar die ons naar het restaurant brengt voor een
heerlijk afscheidsdiner.

Inclusief:
Koffie met gebak • bezoek Orchideeën Hoeve • koffietafel • bezoek
Wijnhoeve Groot Vertroue • diner
Boekingsnummer: N 1502

Vertrek:
± 08.30 uur
Thuiskomst: ± 21.00 uur

nieuw
Orchideeën Hoeve en bezoek grootste
en oudste bos van de Noordoostpolder
’s Morgens brengt u een bezoek aan de Orchideeën
Hoeve. De Orchideeën Hoeve ontvangt u met twee
kopjes koffie/thee met vers gebak van de warme
bakker. Vervolgens brengt u op eigen gelegenheid een
bezoek aan de tuinen, waaronder de Orchideeëntuin, de
vlindertuinen de ‘Zwevende’ Bloementuin. Na het bezoek
aan de tuinen staat er in het sfeervolle serrerestaurant
een goed verzorgde broodmaaltijd klaar (Diverse soorten
brood, vleeswaren, kaas, zoetwaren en twee keer koffie/
thee) Bij vertrek ontvangen alle gasten een orchidee in
cadeauverpakking.
Na de lunch keert u terug naar de bus. De boswachter
van Staatsbosbeheer vergezelt u tijdens een 1,5 uur
durende excursie per touringcar. U komt onder andere
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in het hart van het Kuinderbos, normaal gesproken
afgesloten voor gemotoriseerd vervoer. Er zijn boeiende
verhalen, maar ook een natuurkoffer vol geheime
schatten en een schitterend uitzicht over het grootste
ven van het Kuinderbos vanaf de bustribune. Onderweg
en in het bos vertelt de boswachter over het grootste
en oudste bos van de Noordoostpolder. Onder andere
bijzondere planten, paddenstoelen, vlinders, roofvogels
en zelfs roofdieren zullen niet onopgemerkt blijven. Na
de bossafari keert de boswachter met jullie terug naar
de Orchideeën Hoeve en neemt hij afscheid, iedereen
achterlatend met opgedane kennis over natuur, cultuur
en historie. Hiern vertrekken we naar ons diner adres om
de dag smakelijk af te sluiten.

Inclusief:
2 Kopjes koffie met gebak • entree tuinen • broodmaaltijd • orchidee in
cadeauverpakking • bossafari met de boswachter • diner Boekingsnummer: N 1910

Vertrek:
± 08.30 uur
Thuiskomst: ± 21.30 uur

Natuur gerelateerde
dagtochten
37
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Stoomtrein, een rijdend spoorwegmuseum
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 Hoenderloo, om
samen te dineren bij Restaurant De
Ruggestee. Na het diner rijden we
weer naar huis.

Inclusief:
Koffie met appelflap • stoomtrein rit • diner
		
Boekingsnummer: N 1503

nieuw

Orchideeën Hoeve met
Windpark 11 Beaufort

De Orchideeën Hoeve ontvangt u met twee kopjes
koffie/thee met vers gebak van de warme bakker.
Vervolgens brengt u op eigen gelegenheid een bezoek
aan de tuinen, waaronder de Orchideeëntuin, de
vlindertuinen de ‘Zwevende’ Bloementuin. Na het bezoek
aan de tuinen staat er in het sfeervolle serrerestaurant
een goed verzorgde broodmaaltijd klaar. Bij vertrek
ontvangen alle gasten een orchidee in cadeauverpakking.
Beleef een unieke tocht langs het windpark
Noordoostpolder. Na de lunch vertrekt u met de bus
naar Renne Streekproducten in Nagele. Aangekomen
op het familiebedrijf zal de gids bij u op de bus stappen
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Vertrek:
± 12.30 uur
Thuiskomst: ± 20.30 uur

voor een unieke tocht langs het nabijgelegen windpark
Noordoostpolder. Tijdens deze bijzondere rit over de
dijk zal de gids u alles vertellen over het windpark
en de molens en wordt er gestopt bij verschillende
bouwprocessen. Na de rondrit ontvangt u bij Renne
Streekproducten een lekkere kop koffie of thee en
huisgemaakte appelgebak en start er een presentatie
over de bouw de windmolens. Ter afsluiting kunt u in
het windmoleninformatiecentrum 11 Beaufort ervaren
hoe windturbines werken en een bezoek brengen aan
de boerderijwinkel. Hierna vertrekken we richting ons
restaurant voor een heerlijk 3-gangen diner.

Inclusief:
2 Kopjes koffie met gebak • entree tuinen • broodmaaltijd • orchidee in
cadeauverpakking • rondleiding windpark • entree 11 Beaufort en boerderijwinkel •
koffie/thee met appelgebak • diner
Boekingsnummer: N 1911

Vertrek:
± 08.30 uur
Thuiskomst: ± 21.30 uur

Natuur gerelateerde
dagtochten

De Vechttour
Bij aankomst in Ankeveen bij Partycentrum De Drie
Dorpen 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. Na deze mooie rondrit sluiten
we de dag af met een 3-gangendiner in Ankeveen bij
Partycentrum De Drie Dorpen.
Tip: Deze dagtocht is goed te combineren met dagtocht
M1542 Parels uit het archief van Beel en Geluid museum in
Hilversum.
Inclusief:
Koffie met Ankeveens Turfje (gebakje) • rondrit met gids • diner
		
Boekingsnummer: N 1506

Vertrek:
± 14.00 uur
Thuiskomst: ± 20.30 uur
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Ochtendvaartocht over de Maas
Vandaag gaan we een dag varen over de Maas. In Cuijk
stappen we op de boot van Jan van Cuijk, waar we
aan boord worden ontvangen met koffie en heerlijke
Limburgse vlaai. Vervolgens kunt u genieten van een
rondvaart over de Maas en de Kraaijenbergse Plassen, een
tocht waarbij u prachtige natuur om u heen ziet. Echte
zeemensen worden hongerig, daarom staat er aan boord
een 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.

Inclusief:
Rondvaart met koffie en Limburgse vlaai • koffietafel
		
Boekingsnummer: N 1505

nieuw

Vertrek:
± 10.00 uur
Thuiskomst: ± 14.30 uur

Bezoek het Biesboschmuseum Eiland
en rondrit met Biesbosch treintje

Rond het middaguur staat er een koffietafel klaar in
De Gouden Leeuw Terheijden. Na de lunch vertrekken
we naar de Biesbosch, een prachtig natuurgebied.
Hier bezoeken we het Biesbosch museum Eiland, Het
gebouw is genomineerd voor Gebouw van het Jaar
2016 door ArchDaily. Dat is één van de bekendste
architectuurwebsites ter wereld. De Biesbosch is ontstaan
na de St. Elisabeth vloed van 1421 en is een ongekende
inspiratiebron voor o.a. kunstenaars en fotografen.
Regelmatig staan er in het museum tentoonstellingen en
kunt u exposities bekijken van vogels van
allerlei pluimage. Het Museum
laat vooral zien op
welke wijze de
mens tot op
heden
zijn

brood in het gebied verdiende en door zijn handelen het
uiterlijk van de Biesbosch heeft bepaald. Een onderdeel
van het museumeiland is de ‘Biesbosch Beleving’. Dit
schaalmodel van de Biesbosch met polders, dijken en
stromen, maakt de waterhuishoudkundige werking
inzichtelijk. Met een cyclus van 45 minuten, verandert de
waterstand van ‘extreem laag’ tot ‘extreem hoog’ en weer
terug. Na het museumbezoek gaan we een tocht maken
met een fluisterstil treintje door de nieuwe Noordwaard.
In vijf jaar tijd is, in het kader van de maatregel “Ruimte
voor de Rivier”, het 4400 ha overwegend agrarische
gebied veranderd in een gebied dat een belangrijke
functie heeft om het gevaar van steeds verder stijgende
waterstanden vanuit zowel de rivieren als de Noordzee
mede te beteugelen. De trein maakt een rit door de
Noordwaard een unieke ontpolderingsproject. Onderweg
is er uitleg én zien we waterbuffels, Konink paarden,
Schotse Hooglanders en soms zelfs bevers, vis- en/of
zeearenden. Rond 18.00 uur vertrekt u terug naar De
Gouden leeuw waar een driegangenmenu voor u klaar
staat.
Treintje rijdt van 1 mei t/m 1 oktober. Het is ook mogelijk
i.p.v. het treintje met de fluisterboot de Biesbosch in te gaan.
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Inclusief:
Koffietafel • bezoek Biesboschmuseum • rondrit met Biesboschexpress
• driegangenmenu
Boekingsnummer: N 1908

Vertrek:
± 11.00 uur
Thuiskomst: ± 21.30 uur

Natuur gerelateerde
dagtochten

Emsflower
Net over de grens vinden wij in
Emsbüren de grootste kwekerij
van pot- en perkplanten van
Europa, Emsflower. In het geheel
overdekte Erlebnispark kan een
kijkje genomen worden in deze
grote kwekerij. Het Erlebnispark is
in 2014 uitgebreid met meer dan
1000 vlinders uit Costa Rica en
Maleisië. Bovendien is er het nieuwe
‘Gartenwelt Emsbüren’, een XXL
Tuincentrum. Het ontvangst is met
een gebakje en koffie. Daarna neemt
een gids u mee voor de rondleiding
‘Bloemenpracht’. Deze gaat door
de tropische- en cactustuinen, de

showkas en
via een 300
meter lange
loopbrug gaat u
de productiehal
in waar u van
bovenaf zicht heeft
op de kwekerij. Na deze
informatieve rondleiding staat er
een koffietafel met kroket voor u
klaar. Na de middag kunt u op eigen
gelegenheid het tegenover gelegen
tuincentrum XXL bezoeken.
Op de terugreis krijgt u nog een
heerlijk afscheidsdiner.

Inclusief:
Koffie met gebak • entree Emsflower • rondleiding met gids • koffietafel
met kroket • bezoek Gartenwelt Emsbüren • diner
Boekingsnummer: N 1507

nieuw

Vertrek:
± 08.30 uur
Thuiskomst: ± 21.30 uur

Fluisterstille tocht door
de Ooijpolder
met de Zonnetrein en rondrit van “Hoog tot Laag”

Aankomst bij Restaurant
De Gelderse Poort
in Millingen aan de
Rijn ontvangst met 2
kopjes koffie of thee
met appelgebak. Na
de koffie vertrekken we
met de bus naar Ooij,
hier stappen we over op de
Zonnetrein.
Fluisterstille tocht door de Ooijpolder
met de Zonnetrein; je hoort vogels fluiten, koeien
loeien en de gids vertelt over dit unieke stukje natuur
langs de Waal bij Nijmegen met terpen, oude kerkjes,
kleiputten en oude steenfabrieken. Deze tocht duurt
circa 1 uur. Hierna gaan we met de bus weer richting de
Gelderse Poort voor de lunch. Na de lunch vertrekt u
voor de rondrit met gids van circa 1,5 uur; “Van Hoog
tot Laag”. Deze tour komt ook langs de begraafplaats

Groesbeek. Tijdens de tour kunt u alles met de gids
overleggen, bijvoorbeeld om een stop te maken. Deze
prachtige rit start vanaf restaurant De Gelderse Poort. De
tocht voert u langs het kleinste dorpje van Nederland,
Persingen, via Beek en Berg en Dal naar de top van de
100 meter hoge Heuvelrug. Vanaf Berg en Dal voert
de tocht over de Zevenheuvelenweg, bekend van de
Nijmeegse Vierdaagse, naar Groesbeek “De Diamant
tussen de Heuvels”. Hier vindt u het Canadese Militaire
Kerkhof, wijngaarden en het Bevrijdingsmuseum.
Via de Ooijpolder met zijn heggenlandschap en
weidse uiterwaarden, een juweel in ons
Nederlands natuur landschap, keert
u terug naar De Gelderse Poort.
Na het afzetten van de gids rijdt u
verder met uw gezelschap naar ons
diner adres om de dag afte sluiten
met een smakelijk 3-gangen diner.

Inclusief:
2 Kopjes koffie met appelgebak • zonnetreintje • koffietafel met kroket
• rondrit met gids • bezoek begraafplaats • 3-gangendiner Boekingsnummer: N 1909
0486 - 78 29 02

Vertrek:
± 08.45 uur
Thuiskomst: ± 20.00 uur
www.fassbendertouringcars.nl
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Bijen & honing en een treintocht
door een dorp vol Parels
s ’Morgens verwelkoming in de
Kaasboerin met een lekker stuk
gebak en twee kopjes koffie of thee.
Kennismaking met de streekgids die
u de gehele dag zal vergezellen.
Op bezoek bij een imker met
internationale ervaring. We
bezoeken een gedreven imker
met tientallen bijenvolkeren. De
imker is tevens een internationale
honingkeurder, hij weet dus van
wanten! Vragen i.v.m. de bijtjes
of de honing? U zit hier goed! We
bevinden ons in een streek met
heel veel toeristische troeven. De

begeleidende gids vertelt er u alles
over!
Rond de middag serveren wij u een
koffietafel met kroket.
Na de koffietafel vertrekt u met een
treintochtje naar een dorpje vol
Parels. Met een folkloristisch treintje
wordt u tot in de Parel van de 8
Zaligheden gebracht. We volgen de
Parelroute. De staf van Willebrordus,
de windwijzer van het gildehuis, de
deurklink van de Mariakapel, de
boterlinde... U krijgt uitleg over de
meest markante onderwerpen uit de
dorpsgeschiedenis. Verhalen over

rijkdom en armoede, over handel
en wandel van de Teuten, over zorg
en liefde tijdens oorlog en vrede. Zo
vormt iedere parel een schakel tussen
nu en toen. De trein blijft de ganse
namiddag ter beschikking zodat u
niet hoeft te lopen. Deze uitstap is
ook uiterst geschikt voor groepen die
met eigen wagens naar de Kaasboerin
komen.
Na deze treintocht ontvangen wij
u weer bij de Kaasboerin met een
3-gangen diner.

Inclusief:
2 Kopjes koffie met gebak • bezoek aan imker • honing proeverijtje
• koffie tafel met kroket • treintocht • Parels van de 8 Zaligheden • volledige dag
gidsbegeleiding • 3-gangen diner
Boekingsnummer: N 1912
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nieuw

Vertrek:
± 08.00 uur
Thuiskomst: ± 20.30 uur

Dagtocht met
historisch tintje

Nederland en gevecht tegen water:

Ruimte voor de rivier
in Overdiepsepolder
U wordt ontvangen rond het
middaguur in De Gouden Leeuw
met een koffietafel. Daarna rijden
we naar Waspik waar we met koffie/
thee en cake ontvangen worden op
een hypermoderne terpboerderij in
de Overdiepsepolder. Hier krijgen
we een presentatie van de boerin
over de Overdiepsepolder en ruimte
voor de rivier.15 jaar is aan dit
project gewerkt, er moest een gebied
komen als overloop gebied voor de
Maas bij hoogwater. In tijden van
extreem hoogwater kan de Maas een
bedreiging vormen voor dorpen en
steden langs deze rivier. De boeren
uit dit gebied wilde liever niet weg
en bedachten samen een ingenieus

plan: We slopen de
boerderijen en bouwen
nieuwe boerenbedrijven
op terpen van zes meter
hoog. Zo blijft hun
bedrijf gespaard bij hoogwater en
houden circa 4 miljoen bewoners
van bovenstrooms stedelijk gebied
droge voeten. Het project trok
bezoekers van over de hele wereld
naar de polder. Vooral uit China en
Japan kwamen er touringcars vol met
bezoekers die benieuwd waren hoe
er in Brabant om werd gegaan met
het hoge water. Na de presentatie
krijgen we een rondleiding op het
hypermoderne melkveebedrijf.
Hierna gaan we de Overdiepsepolder

nieuw
met eigen ogen bekijken, we
gaan een rit maken met een trein
op wielen. De Hank-o-motief
beschikt over een tweetal overdekte
locomotieven met een drietal
wagons, die in totaal plaats bieden
aan 75 personen. Ook is het mogelijk
om, in overleg, een beperkt aantal
rolstoelgebruikers mee te nemen.
Eind van de middag gaan we met de
bus terug voor een driegangendiner
in De Gouden Leeuw.

Inclusief:
Koffietafel • presentatie Overdiepsepolder • koffie met cake • rondrit
met Hank-o-motief • driegangenmenu
Boekingsnummer: H 1913

Teuge Airport Tour
We beginnen deze dag met een
lekkere koffietafel met kroket
waarna we doorrijden naar Teuge
Airport. Teuge Airport Tour
geeft rondleidingen over vliegveld
Teuge en geeft een blik achter de
schermen. Je maakt kennis met
activiteiten zoals parachutespringen,
zweefvliegen, rondvluchten,
vlieglessen en een stukje
geschiedenis van Teuge.
De groep neemt plaats in een Boeing
737-800 vluchtsimulator voor de
nodige uitleg en er is een collectie
vliegtuigen te zien uit de Koude

Vertrek:
± 11.00 uur
Thuiskomst: ± 20.00 uur

nieuw

Oorlog. De bus kan zelfs over de
start- en landingsbanen rijden langs
alles wat er daar te zien is.
Het programma bestaat uit twee
delen van 45 minuten, de rondrit
met bus en gids over het vliegveld
en het andere deel is een bezoek aan
het paracentrum, vluchtsimulator en
een hangar met allerlei verschillende
typen sportvliegtuigen.
Na alle het bezoek aan Teuge rijden
we door naar ons diner adres om de
dag smakelijk af te sluiten.

Tip: Deze dagreis is eventueel te
combineren met een bezoek aan paleis
‘t Loo.

Inclusief:
Koffietafel met kroket • rondrit vliegveld • bezoek paracentrum • diner
		
Boekingsnummer: H 1914
0486 - 78 29 02

Vertrek:
± 10.00 uur
Thuiskomst: ± 20.00 uur
www.fassbendertouringcars.nl
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Steenkolenmijn
van Blegny

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.

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!

Na de koffietafel vervolgen we onze
weg naar Blegny, een plaats die zo’n
35 kilometer onder Maastricht ligt.

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

Vertrek:
± 08.00 uur
Thuiskomst: ± 21.30 uur

Ridderkerk, Chocolade
Atelier & 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
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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.

Inclusief:
Koffie met chocolaatjes • chocolade demonstratie • koffietafel • bezoek
Museumschool • diner
Boekingsnummer: H 1600

Vertrek:
± 08.45 uur
Thuiskomst: ± 21.30 uur

Dagtocht met
historisch tintje

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.
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

Vertrek:
± 08.15 uur
Thuiskomst: ± 21.30 uur

Vliegveld Weeze
(Duitsland)
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. Als eerst krijgt u 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

beeld van het verleden, heden en de toekomst van
Airport Weeze. Na deze interessante tour rijden we naar
het dineradres, waar een 3-gangen diner voor ons klaar
staat. Na het diner rijden we naar huis.

Inclusief:
Koffie met gebak • rondleiding met gids • rondrit met gids • diner
		
Boekingsnummer: H 1601
0486 - 78 29 02

Vertrek:
± 12.30 uur
Thuiskomst: ± 20.30 uur
www.fassbendertouringcars.nl
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Dagtocht met
historisch tintje

Airborne
route
Bij aankomst in
Hoenderloo bij
restaurant De
Ruggestee krijgen we
koffie met een appelflap,
om de dag goed te beginnen!
Dan gaan we samen met een gids op
pad en volgen 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!

Inclusief:
Koffie met appelflap • rondrit met gids • diner
		
Boekingsnummer: H 1602

Vertrek:
± 12.30 uur
Thuiskomst: ± 20.15 uur

“Slag om Grolle”,
Achterhoekse historie
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. 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 multimedia spektakel ‘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.
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Inclusief:
Koffie met lekkernij • bezoek Erve Kots • koffietafel met kroket •
bezoek brouwerij • rondleiding met gids • diner
Boekingsnummer: H 1603

Vertrek:
± 08.30 uur
Thuiskomst: ± 21.00 uur

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
weten, met interessante feiten en anekdotes. Kortom
en leerzame en misschien, voor sommigen van u, ook
wel herkenbare verhalen. Vervolgens rijden we naar het
lunchadres voor een heerlijke koffietafel.

bezoekt u Nederlands wijnbouwcentrum of wijngaard
De Plack. Dit is een biologische wijnboerderij gelegen
in het gebied van operatie Market Garden, een boeiende
locatie met een mooi product. Na de rondleiding
mag iedereen een glas biologische wijn uit
de streek proeven. Voordat we weer naar
huis gaan sluiten we de dag samen af
met een drie gangendiner.

Dagtocht met
historisch tintje

Bevrijdingsmuseum,
Battlefieldtour en Wijngaard

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
Inclusief:
Koffie met gebak • rondleiding met gids • rondrit met gids • koffietafel
• diner		
Boekingsnummer: H 1604

Vertrek:
± 08.45 uur
Thuiskomst: ± 20.15 uur

Veilen, varen, verrassen en een molen
Bij aankomst in het Museum
Broeker Veiling, in Broek op
Langedijk, 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.
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. Afsluitend
brengen we nog een bezoek aan
de Museummolen. Dit is één van
de elf overgebleven molens van
het voormalig molencomplex
van de Schermerpolder
in een vrijwel
onaangetast open
polderlandschap.

Een indrukwekkend, typisch
Nederlands gezicht! Vervolgens
is het alweer tijd om naar het
restaurant te rijden waar we als
afsluiting samen dineren.

Inclusief:
Koffie met lekkernij • expositie met gids • rondvaart • koffietafel •
bezoek veiling • bezoek Museummolen • diner
Boekingsnummer: H 1605
0486 - 78 29 02

Vertrek:
± 08.30 uur
Thuiskomst: ± 21.30 uur
www.fassbendertouringcars.nl
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Dagtocht naar
regio of steden

Een dagtocht waar u zeker nog
lang over na zult praten

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.
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. Aansluitend
wordt u ontvangen voor de lunch.
We verzamelen daarna 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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Terug aan wal 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 bezin-ken. Een dagtocht waar u zeker nog lang over
na zult praten.

Inclusief:
Koffie met gebak • rondwandeling met gids • koffietafel • rondleiding
in de grotten • diner
Boekingsnummer: RS 1700

Vertrek:
± 08.30 uur
Thuiskomst: ± 20.30 uur

Na gebruik van koffie en vlaai vertrekken de gasten met
onze gids via Brand, Kornelimunter, Ven route naar
Vossenack, Hurtgen, Hurtgenwald (bekend om de slag in
het Hurtgenwald 2de wereld oorlog), naar het stuwmeer
Obermaubach waar we de lunch gebruiken. Na de middag
staat Heimbach op het programma. Heimbach is een
bekend bedevaartsoord met als centrum van verering
een Pieta en een Antwerps retabel in de Salvatorkerk. U
krijgt de mogelijkheid op eigen gelegenheid de sfeer van
Heimbach te proeven. Heimbach is een kleine stad van
zo’n 4400 inwoners en ligt op de rechteroever van de Rur.
Tot de belangrijkste bezienswaardigheden van Heimbach
behoren de abdij Mariawald, de burcht Hengebach
waarvan de bouw in de elfde eeuw begon, de barokke Sint
Clemenskerk en de bedevaartkerk Sint Salvator.

Na een indrukwekkende dag waar natuur en cultuur hand
in hand gaan rijden we richting huis waar we onderweg
nog een stop maken voor een heerlijk afsluitend diner.

Inclusief:
Koffie met gebak • lunch • vrije tijd in Heimbach • diner
		
Boekingsnummer: RS 1702

Dagtocht naar
regio of steden

Duitse Rureifel

Vertrek:
± 08.30 uur
Thuiskomst: ± 21.30 uur

Belgische stuwdammenroute
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.
Na gebruik van koffie en vlaai
vertrekken we onder leiding van
onze ervaren gids door het mooie
Belgische landschap richting Eupen.
Hier wordt een heerlijke lunch
geserveerd met een prachtig uitzicht
op de Weserstuwdam, gelegen in
het Duits-Belgisch natuurpark
Hoge Venen-Eifel. Het meer van
Eupen is het grootste drink en
waterreservoir van België. Na de
lunch vertrekken we richting het
stuwmeer “La Gileppes”. Eén van de
oudste stuwdammen van Europa,
waarvan het gewicht de dam op
zijn plaats houdt en de watermassa

in evenwicht houdt. De dam is
gebouwd tussen 1869 en 1878,
in 1971 opgehoogd en heeft een
capaciteit van 25 miljoen kubieke
meter water. In het midden gesierd
met een leeuw van 13,5 meter
hoog, het werk van Félix Bourré
en vervaardigd van 187 blokken
steen en weegt 300 ton. Hier is het
mogelijk een tentoonstelling te
bezoeken over de bouw en
de werking van
de Gileppe.
Verder is
het

prachtig een wandeling te maken
over de dam en het prachtige
uitzicht vanaf de toren ( 77 meter
hoog te bereiken met lift) te
bewonderen. Deze prachtige dag
sluiten we af met een heerlijk
3-gangen diner.

Inclusief:
Koffie met vlaai • rondrit met gids • entree uitzichttoren • lunch
• diner		
Boekingsnummer: RS 1915
0486 - 78 29 02

Vertrek:
± 09.00 uur
Thuiskomst: ± 21.00 uur
www.fassbendertouringcars.nl
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Dagtocht naar
regio of steden

Een middag Aken (Duitsland)
Aken ligt dichtbij het
drielandenpunt Duitsland, België
en Nederland. Deze keizerstad heeft
een rijke geschiedenis waarbij je
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

50

de Altstadt of verwonder je over de
boeiende geschiedenis in één van
de musea. Aken is een romantische
bestemming met een indrukwekkend
verleden en wordt geroemd om haar
bruisende karakter.
Op de heenreis, stoppen we in
Thorn voor koffie met gebak, waarna
we onze weg vervolgen. Tegen
lunchtijd arriveren we dan in Vaals,
dus starten we met een smaakvolle
lunch hier. Hierna neemt de gids
u mee voor een twee uur durende
wandeling door Aken. 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.

Inclusief:
Koffie met gebak • koffietafel • rondleiding in Aken • diner
		
Boekingsnummer: RS 1703

Vertrek:
± 09.00 uur
Thuiskomst: ± 21.00 uur

Dagtocht naar
regio of steden

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 Noppen,
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.

Inclusief:
Koffie met chocolaatjes • chocolade demonstratie • koffietafel • rondrit
• bezoek aan de Markthal • diner
Boekingsnummer: RS 1713

Vertrek:
± 08.30 uur
Thuiskomst: ± 21.30 uur

Bad Münstereifel
(Duitsland)
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. De meest bezienswaardige
gebouwen en horecagelegenheden bevinden zich aan
of rond de hoofdstraat, met in het midden een riviertje
in een bedding van oude kademuren. De romaanse
Stiftkirche bijvoorbeeld, met zijn twee ronde torens
is zeker bijzonder te noemen. Daarom gaan we graag
met u naar dit sfeervolle plaatsje toe. Bij aankomst bij
restaurant De Wilhelminatoren ontvangt u een kopje
koffie/thee met vlaai. Waarna u, onder leiding van een
gids, door de Eifel richting Bad Münstereifel rijdt. 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. 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.

Inclusief:
Koffie met gebak • rondrit met gids • Eifel-Platte (lunch) • bezoek aan
Bad Münstereifel • diner
Boekingsnummer: RS 1705
0486 - 78 29 02

Vertrek:
± 08.30 uur
Thuiskomst: ± 21.30 uur
www.fassbendertouringcars.nl
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Dagtocht naar
regio of steden

Hoogste punt Belgische
Ardennen
gids naar de Belgische Ardennen.
Deze middag brengen we u “skyhigh”
naar het hoogste puntje in de
Belgische Ardennen. Na de lunch
bij restaurant De Wilhelminatoren
vertrekken we onder leiding van een

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.
Ook maken we tijd om tijdens deze

Inclusief:
koffietafel • rondrit met gids • diner
		

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.

Boekingsnummer: RS 1707

Vertrek:
± 10.30 uur
Thuiskomst: ± 21.00 uur

Drielandenpunt
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 bij restaurant
De Wilhelminatoren, wacht u eerst een lekkere kop
koffie/thee met vlaai. Hierna verzamelen we voor een
rondrit met een gids via het Vijlener Bos en een gedeelte
Mergelland Route. Voor de lunch gaan we terug naar
De Wilhelminatoren, waarna de route vervolgd wordt
via Eupen naar Monchau, het gezellige stadje in de
Duitse Eifel! Een prachtige route. In Monchau heeft u
de tijd om het stadje te bezoeken. Maak kennis met de
kleine straatjes en schilderachtige steegjes, prachtige
vakwerkhuizen, romantische hoekjes, en de vele
bruggetjes en doorkijkjes over het riviertje de Ruhr. Aan
het einde van de dag rijden we door de mooie omgeving
naar Vaals voor een smaakvol 3-gangen diner.
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Inclusief:
Koffie met vlaai • rondrit met gids • diner
		
Boekingsnummer: RS 1708

Vertrek:
± 08.30 uur
Thuiskomst: ± 21.00 uur

Bij restaurant De Wilhelminatoren in Vaals wordt u
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
brengen we 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.

Inclusief:
Koffie met vlaai • rondrit met gids • koffietafel • bezoek aan Spa •
diner		
Boekingsnummer: RS 1709

Dagtocht naar
regio of steden

De parel van de Ardennen
met bezoek aan Spa Monopole

Vertrek:
± 08.30 uur
Thuiskomst: ± 21.00 uur

Eiffeldorpjesroute met boottocht
en bezoek Monchau
Tijdens deze dagtocht rijden we langs
de prachtigste dorpjes in de Eiffel.
We starten de dag ontspannen met
een kop koffie en vlaai in Vaals bij
restaurant De Wilhelminatoren.
Hierna gaan we op pad voor een
prachtige boottocht over de Rursee.
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
Eifel-Platte. Na de lunch rijden we
via een mooie route naar Monchau,
waar u de tijd heeft om op eigen
gelegenheid het dorpje te bezoeken.
Maak kennis met de kleine straatjes

en schilderachtige steegjes, prachtige
vakwerkhuizen, romantische
hoekjes, en de vele bruggetjes en
doorkijkjes over het riviertje de
Ruhr. Aan het eind van de dag
verzamelen we weer en rijden naar
Vaals naar het dineradres.

Inclusief:
Koffie met vlaai • boottocht • Eifel-Platte (lunch) • bezoek aan
Monchau • diner
Boekingsnummer: RS 1710
0486 - 78 29 02

Vertrek:
± 08.15 uur
Thuiskomst: ± 20.30 uur
www.fassbendertouringcars.nl
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Dagtocht naar
regio of steden

Middagtocht Eiffel (Duitsland)
met boottocht Obersee
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 worden ontvangen
met een heerlijke koffietafel bij
restaurant De Wilhelminatoren
in Vaals. Daarna vertrekken we
onder leiding van de gids richting

de Eifel waar we een boottocht
maken van Obersee naar Einruhr.
U kunt genieten van de ruimte,
rust en prachtige natuur. We
varen naar Einruhr waar voor u de
touringcar weer voor u klaarstaat.
Na de boottocht rijden we via een
mooie route naar Vaals voor het
afscheidsdiner.

Inclusief:
Koffietafel • rondrit met gids • rondvaart • diner
		
Boekingsnummer: RS 1711

Vertrek:
± 10.00 uur
Thuiskomst: ± 20.30 uur

Land van Herve (België)
Het land van Herve, de
streek in het hart van de
driehoek Aken-LuikMaastricht, vormt
een uitzonderlijk
landschap.
Beroemd om zijn
wallenlandschappen,
weiden en aanplantingen
met fruitbomen, vormt het
een prachtig frisgroen decor
voor uw dagtocht.
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We starten de dag met koffie en gebak bij restaurant De
Wilhelminatoren, 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 kennismaken met
de culinaire streekproducten. Smaak en traditie, dat is
waar het hier nog om gaat. Uiteraard maken we tussen de
middag ook 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.

Inclusief:
Koffie met gebak • rondrit met gids • koffietafel • diner
		
Boekingsnummer: RS 1712

Vertrek:
± 08.30 uur
Thuiskomst: ± 21.00 uur

Dagtocht naar
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Amsterdam, rondvaart en rondrit
Vanaf de weg en vanaf het water,
Amsterdam heeft met haar grachten
en grachtenpanden een heel eigen
sfeer. We starten de dag met koffie
en gebak tijdens een korte stop,
waarna we weer doorrijden naar
Amsterdam. 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 onder
begeleiding van een gids met de bus
langs vele imposante locaties, welke

zo kenmerkend zijn voor deze stad.
Op verzoek is een stuk vrije tijd in te
plannen, we overleggen dit graag met
u. Aan het eind van de dag rijden
we naar onze dinerlocatie, waar we
genieten van een 3-gangen menu.

Inclusief:
Koffie met gebak • rondvaart • koffietafel met kroket • rondrit per
touring-car • diner
Boekingsnummer: RS 1722
0486 - 78 29 02

Vertrek:
± 08.00 uur
Thuiskomst: ± 21.00 uur
www.fassbendertouringcars.nl
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Leuven (België)
De stad Leuven ligt centraal in België, in de provincie
Vlaams-Brabant. Leuven is met ongeveer honderdduizend
inwoners een middelgrote stad in België. Als bezoeker
kom je terecht in een dynamische, jonge stad waar altijd
wel iets te beleven valt. Diverse festivals, feesten en
andere evenementen staan op de jaarlijkse kalender. Als
er niets georganiseerd wordt kun je in Leuven heerlijk
winkelen, genieten van heerlijke spijzen en dranken, en
de bezienswaardigheden van de stad ontdekken. Niet
voor niets dat Leuven steevast een hoge positie heeft in
de top 10 van best bezochte Belgische steden
Leuven kunt u op verschillende manieren verkennen en
ontdekken. Met een gids op pad naar enkele historische
gebouwen in het centrum van de stad, bijvoorbeeld het
stadhuis, het Groot Begijnhof, Sint-Pieterskerk met
M-Schatkamer van Sint-Pieter of de Sint-Geertruikerk
en Sint-Geertruiabdij. Ook is een bezoek de prachtige
Abdij van Park die met z’n 42 ha een van de grootste en

best bewaarde abdijcomplexen van de Lage Landen is,
een aanrader. Een andere mogelijkheid is om Leuven te
verkennen op een 100% groene manier. Milieuvriendelijk
& innovatief genieten van het Leuvense patrimonium
… dat doe je met de zonnetrein! De moderne op zonneenergie aangedreven trein, brengt u naar de mooiste
plekjes van Leuven. Terwijl u geniet van het uitzicht,
krijgt u heel wat informatie over de bezienswaardigheden.
Na een dagje Leuven stoppen
we onderweg naar huis
uiteraard om nog
te genieten van
een smaakvolle
maaltijd.

Inclusief:
Koffie met gebak • bezoek aan Leuven • koffietafel • diner
• mogelijkheden op aanvraag
Boekingsnummer: RS 1720

Vertrek:
± 08.00 uur
Thuiskomst: ± 21.30 uur

Valkenburg / Maastricht
met bezoek grotten en
Zonneberg St. Pieter
Valkenburg kent een prachtige omgeving. We
combineren deze mooie route met een bezoek aan
Maastricht. Zo combineren we een mooie toeristische
route 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. We bezoeken hier de
grotten van de Zonneberg St. Pieter. Een indrukwekkend
gangenstelselwaar we een rondleiding krijgen van ca. 1
uur. Vervolgens rijden we met u naar het diner adres waar
u in alle rust kunt genieten van een gezamenlijk diner.
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Inclusief:
Koffietafel met kroket • bezoek aan de grotten • rondleiding • diner
		
Boekingsnummer: RS 1721

Vertrek:
± 11.00 uur
Thuiskomst: ± 21.00 uur

Dagtocht naar
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Rotterdam,
rondvaart en
markthal
Op de heenreis stoppen we even voor koffie en gebak,
waarna we weer doorreizen naar de haven van Rotterdam.
Hier stappen we aan boord bij de Spido voor een
rondvaart door 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 verblijven. 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.
Inclusief:
Koffie met gebak • havenrondvaart • koffietafel • bezoek aan de
Markthal • rondrit • diner
Boekingsnummer: RS 1723
0486 - 78 29 02

Vertrek:
± 08.30 uur
Thuiskomst: ± 21.00 uur
www.fassbendertouringcars.nl
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Den Haag / Scheveningen
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 maken we
met de touringcar een stadstour
en krijgt u van de gids / chauffeur
veel nieuws toegespeeld. Tevens
rijden we door Scheveningen, waar
natuurlijk het strand en de vissers
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voor een heel eigen karakter zorgen.
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 het
‘miniatuur Nederland’. Altijd weer
indrukwekkend om te zien hoe
Nederland in het klein gemaakt
is. Vervolgens rijden we naar onze
dinerlocatie om de dag smaakvol af
te sluiten.

Tip: Den Haag / Scheveningen kent
vele mogelijkheden zoals bezoek aan
Panorama van Mesdag of eerste/tweede
kamer

Inclusief:
Koffie met gebak • rondrit per touringcar • koffietafel met kroket •
bezoek aan Madurodam • diner
Boekingsnummer: RS 1724

Vertrek:
± 08.30 uur
Thuiskomst: ± 21.30 uur
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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 starten de dag met
koffie met wat lekkers. Na de koffie rijden we onder ander
langs het graf van schrijver Toon Kortooms en eindigen
we in Liessel bij restaurant Het Lijssels Vertier. Hier
staat aan het einde van de dag ook een smaakvol diner
klaar.

Inclusief:
Koffie met lekkernij • rondrit met gids • diner
		
Boekingsnummer: RS 1727

Vertrek:
± 13.00 uur
Thuiskomst: ± 20.30 uur

Zuid-Limburg;
Schin op Geul;
Kasteel St. Gerlach
Zuid-Limburg kent veel mooie
plaatsen. Vandaag bezoeken we er
een paar. Echter bij een bezoek aan
Limburg kan de Limburgse vlaai
niet ontbreken, daar beginnen we
de dag dan ook mee. We vertrekken
op tijd voor deze interessante, maar
lange dag. Aangekomen in Thorn bij
restaurant Aod Thoear, 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 onder andere de
watermolen bezoeken onder leiding
van een gids. Tegen de middag rijden
we door naar Vaals, waar ons een
koffietafel wacht met een kroket.
Onder leiding van een gids rijden
we met u langs de kastelen van Zuid
Limburg, met als hoogtepunt Kasteel
St. Gerlach. Hier zal de gids ook een
rondleiding in de kerk geven.

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.

Inclusief:
Koffie met Limburgse vlaai • rondrit met gids • koffietafel met kroket •
rondleiding in de kerk • diner
Boekingsnummer: RS 1728
0486 - 78 29 02

Vertrek:
± 08.00 uur
Thuiskomst: ± 21.00 uur
www.fassbendertouringcars.nl
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Rijke historie in water- en
treinverleden

Historische Driehoek Noord Holland
De regio Hoorn- MedemblikEnkhuizen 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, terwijl u geniet
van de omgeving. Verder bieden
we u wat vrije tijd in Medemblik.
In Medemblik wacht ons een
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boottocht. We varen van Medemblik
naar Enkhuizen. Tijdens deze tocht
staat er voor u een uitgebreide
West-Friese koffietafel klaar. 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.

Inclusief:
Koffie met gebak • stoomtrein-rit • bezoek aan Medemblik • rondvaart
• West-Friese koffietafel • bezoek aan Enkhuizen • entree Zuiderzeemuseum • diner
		
Boekingsnummer: RS 1730

Vertrek:
± 08.00 uur
Thuiskomst: ± 21.00 uur

Hattem en
Deventer
Hattem is een klein dorp onder
de rook van Zwolle. In dit
kleine maar sfeervolle dorp laten
we u kennismaken met het ambacht
van de bakker. We rijden ’s morgens
op tijd weg, 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
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demonstratie plaatsvinden. De zogenaamde
krakelingenshow is alom een succes! We
bezoeken het museum en we worden
voorzien van een smaakvolle lunch.

Hierna vertrekken we naar Deventer,
optioneel is dit middels een boottocht te doen,
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 van de mooie plekjes te bezoeken.
Op de terugweg rijden naar onze diner locatie om te
genieten van een 3-gangen menu.

Inclusief:
Koffie met lekkernij • demonstratie Het Bakkerijmuseum • koffietafel •
bezoek aan Deventer • diner
Boekingsnummer: RS 1731

Vertrek:
± 08.00 uur
Thuiskomst: ± 21.00 uur

Wintertocht door de Belgische
Noorderkempen
Rond het middaguur aankomst in
De Gouden Leeuw waar u wordt
ontvangen met een heerlijke
winterse maaltijd. Na de maaltijd
vertrekken voor een rondrit met gids
door de Belgische Noorderkempen.
We rijden langs Brabantse dorpjes
naar Baarle-Nassau-Hertog; dit
dorp heeft een bijzondere status:
het is zowel Belgisch als Nederlands
grondgebied. Uw gids zal u daar
alles over vertellen. We gaan
verder naar de hoofdstad van de
Kempen: Turnhout. We rijden
naar het centrum, waar u de Sint
Pieterskerk kunt bekijken met zijn
mooie interieur, o.a. de preekstoel
en het fraaie altaar. Daarnaast ziet u
de sfeervolle grote markt. Ongeveer
een week voor kerstmis staan er
op de grote markt een levende
kerststal en diverse kraampjes. We

vertrekken weer richting Nederland
via Hoogstraten en Meersel-Dreef,
waar we een replica van de grot uit
Lourdes kunnen bezoeken. Na de
rondrit komen we weer aan bij de
Gouden Leeuw voor een heerlijk
driegangendiner.

Inclusief:
Winterse maaltijd met erwtensoep met brood, belegd met spek • rondrit
met gids • driegangen diner
Boekingsnummer: RS 1732
0486 - 78 29 02

Vertrek:
± 10.15 uur
Thuiskomst: ± 19.30 uur
www.fassbendertouringcars.nl
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Rondrit provincie Utrecht
en 3-sluizen vaartocht
Bij aankomst in Nieuwegein serveren we u koffie en
gebak. 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. 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. Aan het einde van de middag vertrekken
we met de bus naar onze dinerlocatie. Vanwaar we de dag
sfeervol afsluiten.

Inclusief:
Koffie met gebak • rondrit met gids • koffietafel • rondvaart • diner
		
Boekingsnummer: RS 1734

Vertrek:
± 09.00 uur
Thuiskomst: ± 21.00 uur

Sneek, rondvaart
Sneekermeer
Wanneer u van het water houdt,
bent u met deze dagtocht helemaal
op de goede plek. We rijden deze
dag naar Friesland, 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. Onderweg
richting Sneek stoppen we op
ons koffieadres in Terwolde, bij
Brasserie Kriebelz. Vervolgens
gaan we in Sneek aan boord van
de rondvaartboot en maken we een
3-uur durende ‘Midden Friesland’
tocht. Door de stadsgrachten van
Sneek varen we langs de Waterpoort
naar het stadje IJlst. Via het
watersportrijke Heeg varen we door
richting Langweer en Uitwellingerga
om zo het bekende Sneekermeer te
bereiken. Aan boord krijgt u een
Friese koffietafel.
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Weer aan wal gaan we verder met
het middag programma. U heeft
hier bijvoorbeeld de keuze uit een
bezoek aan het Scheepvaartmuseum
of Weduwe Joustra met een
rondwandeling (met gids) door
Sneek. De Weduwe Joustra is
gevestigd in een van de oudste
panden van Sneek, hier wordt al
151 jaar Beerenburg gemaakt. U
kunt hier niet alleen de sfeer, maar
ook de Beerenburg proeven. De
keuze voor het bezoek wordt bij
boeking afgesproken en geldt voor de
complete groep.
We eindigen de dag met een
smaakvol diner op de terugweg
bij Brasserie Kriebelz. Een leuke,
gevarieerde dag. We bespreken de
mogelijkheden graag met u door.

Inclusief:
Koffie met gebak • rondvaart • Friese koffietafel • Scheepvaartmuseum
of Weduwe Joustra met rondwandeling (met gids) • diner Boekingsnummer: RS 1735

Vertrek:
± 08.00 uur
Thuiskomst: ± 21.30 uur

Een dagtocht waarbij we letterlijk tot
grote hoogte stijgen. We nemen u
vandaag mee naar Vaals, het hoogste
punt van Nederland (322,7 meter
boven NAP).We starten de dag met
koffie en vlaai bij restaurant De
Wilheminatoren in Vaals, waarna we
onder leiding van een gids, van het
hoogste punt van Nederland richting
de Baraque Michel gaan. (dit is het
hoogste punt van België op 674

meter boven NAP). Een schitterende
tocht langs de mooiste plekken die
de Ardennen te bieden hebben. 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.

Inclusief:
Koffie met vlaai • rondrit met gids • koffietafel • diner
		
Boekingsnummer: RS 1736
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Belgische Ardennen;
Watervallen van Coo & Banneux

Vertrek:
± 08.30 uur
Thuiskomst: ± 21.30 uur

Orchideeën Hoeve plus bezoek oude Urk
De Orchideeën Hoeve ontvangt
u met twee kopjes koffie/thee
met vers gebak van de warme
bakker. Vervolgens brengt u op
eigen gelegenheid een bezoek
aan de tuinen, waaronder de
Orchideeëntuin, de vlindertuinen
de ‘Zwevende’ Bloementuin. Na het
bezoek aan de tuinen staat er in het
sfeervolle serrerestaurant een goed

verzorgde broodmaaltijd klaar. Bij
vertrek ontvangen alle gasten een
orchidee in cadeauverpakking.
Ginkiestocht op Urk
Na de lunch bezoekt u het
karakteristieke Urk. Laat u verrassen
door de bijzondere geschiedenis
van het vissersdorp! Een gids neemt
u tijdens de Ginkiestocht mee
door de straatjes en smalle steegjes
(ginkies) van het oude, pittoreske

centrum van Urk. Het eilandgevoel,
verrassende doorkijkjes, knusse
pleintjes, karakteristieke gevels en
de vele scheepsdecoraties zal de gids
toelichten tijdens de interessante
rondleiding. Tijdens de tocht wordt
ook een bezoek gebracht aan de
vuurtoren en museum Het Oude
Raadhuis. We sluiten de dag af met
een heerlijk 3-gangen diner.

nieuw

Inclusief:
2x Koffie/thee met gebak • entree tuinen • broodmaaltijd • orchidee in
cadeauverpakking • ginkiestocht • bezoek vuurtoren • bezoek Het Oude Raadhuis •
diner		
Boekingsnummer: RS 1916
0486 - 78 29 02

Vertrek:
± 08.30 uur
Thuiskomst: ± 21.30 uur
63
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Bezoek het witte stadje

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.

Gidsenteam die u
graag kennis wil laten
maken met de historische
en karakteristieke pareltjes
in het Midden-Limburgse
maaslandschap; Thorn en
Wessem!

De rondleidingen kunnen uitgebreid worden tot een
arrangement met o.a. een boottocht over de Maasplassen,

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.

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.
Hierna beschrijven we enkele mooie arrangementen
die begeleid worden door een ervaren Toertje Thorn
64

Ontdek
Thorn en
Wessem

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.

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 Aankomst bij restaurant Aod Thoear voor
de lunch; deze bestaat uit een koffietafel
met een heerlijke kroket.
Ontdek
14.00 uur Vertrekken we weer huiswaarts.
Thorn en
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Historische centrum Thorn en Abdijkerk

Wessem

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

Vertrek:
± 09.00 uur
Thuiskomst: ± 15.30 uur

Geschiedenis van Thorn en bezoek aan
het museum “Terug in de tijd”
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 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.
17.00 uur Aanvang van het diner.

Ontdek
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

Wandeling door Thorn en 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.

Ontdek
Thorn en
Wessem

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
65
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Rondvaart over de Maasplassen naar
Stevensweert
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.
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.

Ontdek
Thorn en
Wessem

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

Thorn en Maasbracht,
het centrum van
de binnenvaart

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.
Ontdek
17. 45 uur Aanvang van het diner.
Thorn en
Wessem
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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.

Inclusief:
diner

Dagtocht naar
regio of steden

Bezoek Maasstadje Wessem
plus wijnproeverij op “Wijngoed Thorn”

Ontdek
Thorn en
Wessem

koffietafel met kroket • wandeling door Wessem • wijnproeverij •
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 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.

Ontdek
Thorn en
Wessem

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
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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

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.
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

Dagtocht naar
regio of steden

Museumdorp
Orvelte

stijlkamers van de Saksische boerderij Het Ottenshoes.
Daarna lopen we gezamenlijk 200 meter richting

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

Gratis parkeren
+ Gratis WiFi

HOTEL SCHAEPKENS VAN ST. FĲT
Dé locatie voor uw:
Live
groepsvakantie, bridge- of klaverjasreis,
entertainment
bedrĳfsuitje, ﬁets- of wandelvakantie,
seniorenreis, bourgondische reis, lunches,
2x daags
Happy Hour
dinerbuffetten en andere (groeps)gelegenheden

Voor kleine en grote groepen (10 - 250 pers.)

Nieuweweg 40-44 | 6301 EV | Valkenburg a/d Geul
info@hotelschaepkens.nl | www.hotelschaepkens.nl
0486 - 78 29 02

Onbeperkt
ontbĳt-, lunch& dinerbuffet
www.fassbendertouringcars.nl

69

Kerstspecials

Kerst dagtochten
Tijdens de kerstperiode, november en december,
zijn er talloze kerstmarkten te bezoek in binnen- en
buitenland. Uiteraard kunnen wij hiervoor ook
een dagtocht op maat maken.
In de ochtend zorgen we dan voor een koffiestop
onderweg. Vervolgens rijden we door naar de
Kerstmarkt waar u een bezoek aan brengt.
Op de terugreis sluiten we de dag gezamenlijk af
met een diner.
Hieronder staan enkele leuke steden vol met
bruisende kerstmarkten die u kunt bezoeken.
Bij al deze steden kunnen wij voor u een op
maat gemaakte kerst-offerte maken, speciaal
voor uw gezelschap.

KERST
markt

Düsseldorf
Jaarlijks reizen velen af vanuit Nederland
naar de kerstmarkten in Duitsland.
Duitsland staat bekend om haar gezellige kerstmarkten.
De sfeer, de warmte en de vele kraampjes maken deze
markten zeer geliefd om helemaal in de kerstsfeer te
komen. De Kerstmarkt in Düsseldorf is zeker één van
de leukste, zo niet de leukste. Oordeel zelf en neem deze
winter een kijkje in Düsseldorf! We vertrekken tijdens
deze dagreis 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. 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.

Keulen
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Keulen is sowieso een leuke stad om te
shoppen, maar in december is het er wel
heel gezellig! Op maar liefst zes pleinen in het centrum
van Keulen is het dan kerstmarkt. De Kathedraal op het
plein staat werkelijk te stralen! De kerstmarkt in Keulen
is een bijzonder fenomeen. Gezellige kerstsfeer, lekker
hapjes en drankjes en volop vertier. Het ideale uitje voor
het hele gezin! We vertrekken deze dagreis in de ochtend
met een tussenstop onderweg voor koffie met
gebak. Bij aankomst in Keulen kunt
u de gehele middag vertoeven en
genieten van alle kraampjes en
kerstversieringen. Eind van de
middag verzamelen we weer
bij de bus om huiswaarts te
gaan en stoppen we onderweg
voor een diner.
KERST
markt

Kerstspecials

nieuw

KERST
markt

Oberhausen
Bezoek de Oberhausen CENTRO
kerstmarkt. Net over de grens Arnhem
beland je in een sprookjesachtige wereld vol glinsterende
kerstversieringen en gezellige kraampjes. Een walhalla
voor kerstshoppers en de manier om in een ultieme
kerststemming te komen! Deze kerstmarkt is met
ongeveer 150 houten hutten een van de grootste
kerstmarkten in het Ruhrgebied. Er is niet alleen zoete
en hartige gerechten, maar ook veel van de ambachten.
We vertrekken deze dagreis in de ochtend met een
tussenstop onderweg voor koffie met gebak. Bij aankomst
in Oberhausen kunt u de gehele genieten de kerstmarkt
en kerstversieringen. Eind van de middag verzamelen
we weer bij de bus om huiswaarts te gaan en stoppen we
onderweg voor een diner.

Essen
Naar de internationale kerstmarkt in het
romantische Essen met FASSBENDER
Touringcars. De ongeveer 500 kraampjes tellende markt
mag zich met recht een van de grootste en populairste
kerstmarkten van Duitsland noemen. De markt staat
op diverse pleinen, waarvan de Kennedyplatz het meest
sfeervol is. Het plein telt wel 500 lichtkettingen van 20
meter lang, waardoor je een echt kerstgevoel krijgt. Door
de vele lichtjes is de markt vooral ’s avonds een ware
belevenis. Daarnaast is de internationale kerstmarkt de
perfecte plek om een origineel kerstcadeau te vinden.
Je vindt er geschenken uit alle delen van de wereld,
waaronder sculpturen uit Afrika, Griekse verlichte
huisjes, vrolijke figuurtjes uit Cuba of kunsthandwerken
uit Rusland. Ook deze dagreis wordt uiteraard compleet
verzorgd met een koffiestop op de heenreis en een
KERST
afsluitend 3-gangen diner op de terugreis.
markt
Inclusief:
Koffie met gebak • vrije tijd op de
kerstmarkt • diner
Boekingsnummer: KR 1800

Leuven

KERST
markt

De Leuvense Kerstmarkt staat voor
authenticiteit. Je vindt er de mooiste
cadeaus en de leukste kerstideeën. Vooral op zoek naar
een gezellige uitstap? Kom dan genieten van de lekkerste
hapjes en drankjes, van onze muzikale kerststerren en van
randanimatie voor jong en oud! De allereerste Leuvense
Kerstmarkt vond plaats in 1988. 31 edities later is het
evenement uitgegroeid tot een van de grootste
en gezelligste kerstmarkten van België.

Luik

nieuw

Wat de kerstmarkt van Luik
KERST
anders maakt dan andere kerstmarkten
markt
is dat er een waar kerstdorp wordt nagemaakt. Het dorp
bestaat uit talrijke chalets, kronkelige straatjes, een
dorpsraad en haar eigen inwoners! Gedurende vier weken
is Luik in de ban van kerst en herrijst een nieuw dorp in
het centrum van Luik. In de meer dan 200 kerstkraampjes
kan je traditionele kerstartikelen vinden die je nergens
anders kan kopen. Je vindt hier bijvoorbeeld in glas
geblazen kerstballen die nog met de hand worden
geschilderd. Verder kan je hier de mooiste kerstbeeldjes,
sieraden en warme winterkleding terugvinden. Terwijl je
al dat moois bewondert, komt de geur van versgebakken
Luikse wafels je tegemoet. Je kan ook proeven van
talrijke andere lekkernijen zoals chocolade of peperkoek
en zelfs oesters. Al dat lekkers kan je combineren met
bijvoorbeeld een speciaal kerstbiertje. Wat je ook zoekt:
op de kerstmarkt van Luik vind je het!
Wat de kerstmarkt van Luik extra speciaal maakt, is de
sleepiste. Deze is tien meter hoog en ligt op de Place
Saint Lambert waar het magische winterdecor het
plaatje compleet maakt. Een unieke ervaring die
je zeker niet mag missen!
Inclusief:
Koffie met gebak • vrije tijd op de
kerstmarkt • diner
Boekingsnummer: KR 1918
0486 - 78 29 02

www.fassbendertouringcars.nl
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KERST
markt

Kerst in de
grotten van
Valkenburg
Een uitstekende keuze blijft uiteraard
de kerstmarkt in Valkenburg. Deze
nostalgische kerstmarkt wordt gehouden
in de Gemeentegrot, onderaan de bekende
Cauberg en is onderhand is één van de meest bezochte
kerstmarkt van Europa.
Door een bezoek te brengen aan de avontuurlijke,
ondergrondse gangen, waan je je als vanzelf in een
magische wereld vol lichtjes, muziek en verrassingen. Je
vindt hier prachtige kerstkramen en decoraties en kunt
hier naar hartenlust de geweldigste cadeaus vinden.

Kerstmarkt in Maastricht
We blijven nog even in Limburg, want
uiteraard mag de kerstmarkt in Maastricht
niet ontbreken. De Limburgse hoofdstad pakt elk jaar
weer flink uit en het belooft ook deze kerst weer een
feest van jewelste te worden. Bereid je alvast maar voor
op de gezelligste activiteiten zoals het genieten van het
uitzicht in een immens hoog reuzenrad en daarna heerlijk
schaatsen in een overdekte schaatsbaan of het naar
beneden sjezen van de reuzeglijbaan. Deze zijn, naast de
vele kerstkraampjes waar je oliebollen, glühwein en de
leukste cadeautjes kunt kopen, te vinden op Het Vrijthof.
De vertrouwde kerstchalets met rode daken, versierd
met sprankelende guirlandes, geven het dagje kerstmarkt
daarbij echt de verwachte nostalgische
uitstraling en dat gelukzalige
kerstgevoel.
KERST
markt

nieuw

KERST
markt

Drijvende Kerstmarkt Leiden
Als je je afvraagt wat een drijvende
kerstmarkt is, dan moet je deze maar gauw zelf bekijken
in Leiden. Hier vind je namelijk de enige drijvende
kerstmarkt die je in Nederland zult tegenkomen. Op een
plateau dat op het water is gelegd in de Nieuwe Rijn,
is de kerstmarkt opgebouwd. Alle 75 versierde chalets
staan hierop geplaatst en hier vind je alles wat je nodig
hebt om van kerst een perfect feest te maken. Om nog
meer het gevoel van kerst op te wekken, kun je tevens
een bezoek brengen aan de kermis. Deze staat op de
kade. Er is dus genoeg te doen en te bezichtigen op de
kerstmarkt van Leiden. Ze hebben niet voor niets
de Kerstmarkt Award gewonnen.
Inclusief:
Koffie met gebak • vrije tijd op de
kerstmarkt • diner
Boekingsnummer: KR 1917
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Beleef jouw Winter
“Kerst” Droom in de
Orchideeën Hoeve

Met één stap in ‘WinterDroom’ ben je de wereld om je
heen al vergeten. In december komen in de Orchideeën
Hoeve winterse dromen tot leven in een sprookjesachtig
decor van talloze bloemen, planten en dieren. Duizenden
twinkelende lichtjes, een gezellige kerstmarkt, magische
kaarsjesavonden en idyllische decors toveren het park om
tot een internationaal winterspektakel laten jou genieten
van al het goede dat december in zich heeft!
Reis van droomwereld naar droomwereld
Volg de prachtige routes door het park en laat bloemen,
vlinders en vogels jouw winterdroom inkleuren. Door
kilometers kerstverlichting, fonteinen en gezellige zitjes
lijkt het park uit een sprookjesboek geslopen.
Bruisende kerstmarkt
In de maand december beland je na een bezoek aan de
tuinen in het kloppende hart van ‘Winterdroom: de
kerstmarkt. Struin langs de veertig kraampjes op zoek
naar originele cadeaus en proef de gezellige, knusse en
warme kerstsfeer.
Magisch lichtjesfeest
De sprookjesachtige kaarsjesavonden vormen al meer dan
dertig jaar het hoogtepunt van het winterspektakel in
de Orchideeën Hoeve. Op 10 magische kaarsjesavonden
komen om 17.00 uur de kerstelfjes tevoorschijn om
duizenden kaarsjes en lampjes te ontsteken in het park.
De magische beleving die vervolgens ontstaat kun je
alleen beschrijven als je deze lichtjesdroom hebt beleefd.
Het gehele park inclusief kerstmarkt is op deze tien
avonden geopend tot 21.00 uur.

KERST
special

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! U vertrekt op vrijdag en
de thuiskomst is op maandag.
Inclusief:
Koffie met gebak • vrije tijd op de
kerstmarkt • diner
Boekingsnummer: KR 1801

Inclusief:
Koffie met gebak • vrije tijd op de
kerstmarkt • diner
Boekingsnummer: KR 1919
KERST
markt
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Route langs wondermooie
kerststallen!
Te boeken van 20/12/2019 tot 06/01/2020
s’Morgens wordt u verwelkomt in de Kaasboerin met
een lekker stuk gebak en twee kopjes koffie of thee.
Kennismaking met de streekgids die u de gehele dag zal
vergezellen.
Bezoek aan unieke kerststallen van Brabant
Een streekgids begeleidt u naar een prachtige variëteit
van kerststallen: typische Kempense kerststallen, een
ultramoderne kerstvoorstelling van Rietveld, een
kersthuis en zelfs een enorm kersttafereel komen aan bod.
s’Middags Kerstdiner:
Romig soepje van knolselder met gebakken spekjes.
Kalkoennootje met rode wijnsaus, warme groenten
en peterselie-aardappelen. Warme appelstrudel met
slagroom.
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In de middag een
bezoek aan de
prachtigste kerststallen
van de Belgische Kempen
Na het diner laten we
ons verder rijden doorheen de
Kempen. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij de figuren
in de stal en bij de oorsprong van een hele reeks
kersttradities. Een aanrader om met uw vereniging
het traditionele kerstfeest op een gezellige manier te
doorbreken!
Rond 18u00 einde van de daguitstap.
U kan bij de Kaasboerin nog nagenieten van een
lekkere avondmaaltijd: Belegde broodjes, belegde
boterhammen of van een uitgebreid brood-, vlees-, kaasen zoetwarenbuffet.

Inclusief:
Twee kopjes koffie met 3 minikoffiekoekjes • tocht langs kerststallen
• heerlijk kerstdiner • hele dag gidsbegeleiding
Boekingsnummer: KR 1920

Vertrek:
± 08.30 uur
Thuiskomst: ± 20.00 uur

Meerdaagse reizen
reizen

Bestemmingen in Europa

Meerdaagse
busreizen
Bij Fassbender Touringcars heeft u de mogelijkheid
om een meerdaagse reis met de touringcar te boeken.
U kunt zelf bepalen waar u met uw vereniging /
gezelschap naartoe wilt. Samen met u kunnen we de
route uitstippelen 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. In deze gids een aantal meerdaagse reizen
om u een kleine indruk te geven. Dit zijn voorbeeld
programma’s zoals we die kunnen aanbieden.

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. Onze medewerkers denken graag met
u mee.
Een luxe rolstoeltouringcar maakt deel uit van ons
wagenpark zodat wij ook voor mindervaliden
prima oplossingen kunnen bieden.
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Meerdaagse
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Duitsland: Weekend stedentrip Berlijn
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 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.

Boekingsnummer: MD 2000

Vertrek: vrijdag Thuiskomst: maandag

Nederland: 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:
• Een bezoek aan het
Hunebedcentrum.
• Een dag in het teken van de
Elfstedentocht met een bezoek aan
het schaatsmuseum
• We bezoeken het Frysk Lânbouw
Museum in Earnewald en maken
met een rondvaarttocht een fraaie
tocht door het nationaal Park “De
Alde Feanen” met haar rijke flora
en fauna.

• In het Joure Museum ontvangen
de gastdames ons voor een
kopje koffie met Fries gebak.
Aansluitend volgt een rondleiding
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.

Boekingsnummer: MD 2001
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We beginnen onze reis in Wenen, de stad van de barok
en de historische grandeur. De stad waar de Habsburgse
keizers hun sporen hebben achtergela-ten. 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 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

Meerdaagse
reizen

Oostenrijk: 6-daagse reis naar Wenen
met bezoek aan Salzburg

Boekingsnummer: MD 2002

Polen: 6-daagse reis naar Krakau
met bezoek aan Berlijn
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 van MiddenEuropa. Het wordt daarom wel het Florence van Polen
genoemd en is volgens velen één van de mooiste steden
van Europa.
• Bezoek aan de zoutmijnen Wieliczka
• Rondleiding door Krakau met Nederlandse gids
• Schindler Fabriek
¸
• De zwarte madonna van Czestochowa
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.

Boekingsnummer: MD 2003
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Ga terug in de tijd van
het Romeinse rijk

Italië:
6-daagse reis naar
het klassieke Rome
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
Boekingsnummer: MD 2004
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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:
• Een bezoek aan de Donaueschingen en een bezoek aan
het belangrijkste uurwerkmuseum van de wereld, het
beheert ’s werelds grootste historische klokkencollectie.
• Een 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.

Meerdaagse
reizen

Duitsland:
8-daagse reis naar het Zwarte Woud

• En we rijden naar Zwitserland, we waar we een bezoek
brengen aan de Rheinfall bij Schaffhausen, de grootste
waterval van Europa.
Boekingsnummer: MD 2005

Oostenrijk: 8 daagse reis
naar Kirchberg in Tirol
8 dagen genieten van het mooie
en sfeervolle Oostenrijk. Naast de
mooie routes en excur-sie 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
zoals de oude kerken, het
Heimatmuseum en het impsante
treinstation. Daarnaast zijn er
verschillende mogelijkheden
tot het bezoeken van

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.

Boekingsnummer: MD 2006
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nieuw

Ruige natuur en bruisende pubs

Ierland: 10 daagse
rondrit Ierland
Het land waar de Guinness rijkelijk vloeit en waar
papegaaiduikers over de Cliffs of Moher vliegen. Een
vakantie in Ierland is een vakantie van rust, ruimte en
unieke natuurschoon. Voor de afwisselende kust met hoge
kliffen en diepe baaien liggen talloze eilanden. Intens
groene heuvels, grillige kliffen en eeuwenoude kastelen.
Ierland is een mysterieus land waar de mensen leven met
vele mythes en legendes, die al eeuwenlang doorverteld
worden. De Ieren maken zich niet druk, want morgen is
er weer een dag. Deze mentaliteit neemt u vanzelf over
in dit land. Tijdens deze rondreis Ierland maakt u kennis
met het ongerepte natuurschoon, het groene landschap
met de vele schapen, ruige bergen, steile kliffen, zalmrijke
rivieren en lieflijke dorpjes.
Dag 1 vertrekken we naar Europoort voor de overtocht
naar Hull. Vanuit Hull rijden we naar Holyhead. Daar
checken we in op de “Jonathan Swift”, een Fast Ferry
op de route Holyhead Dublin Port, met een reistijd van
slechts 1 uur 49 minuten!
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Tijdens onze rondrit in Ierland brengen we o.a. een
bezoek aan:
• Dublin. Dublin is van alle markten thuis. Souvenirs van
haar rijke historie, zoals kastelen, Gregoriaanse huizen
en middeleeuwse kathedralen. Maar ook bruisende,
creatieve en altijd aan verandering onderhevige
wijken, zoals Temple Bar. Dublin ligt bovendien in
een prachtige omgeving met haar meren, rivieren en
prachtige kustlijn: Dublin Bay. Het leuke aan Dublin is
dat alles binnen loopafstand is!
• De kloosterruïnes van Clonmacnoise uit de 6e eeuw.
De veelomvattende overblijfselen stammen uit het
jaar 545. Ze bestaan uit een kathedraal, ronde toren,
high crosses (rijkelijk gedecoreerde stenen kruizen)
en maar liefst zeven kerken. Clonmacnoise was ooit
een vooraanstaand centrum in Europa voor religie en
kennis. Tegen de 9e eeuw was dit, samen met Clonard,
het beroemdste klooster van Ierland. Het werd bezocht
door geleerden uit heel Europa. Tussen de 9e en 11e
eeuw werd het zelfs de begraafplaats voor de koningen
van Tara.

Meerdaagse
reizen
• Galway. Galway City is oorspronkelijk gevormd uit een
klein vissersdorpje gelegen in het gebied in de buurt
van de Spaanse Arch genaamd ‘The Claddagh’. Nu is
Galway City een bloeiende, bohemien, culturele stad
aan de westkust van Ierland. Samen met het zijn een
populaire bestemming aan zee met prachtige stranden
en lange kronkelende promenade, heeft de stad ook
een bruisende kosmopolitische centrum. De stad is een
genot om te verkennen met zijn labyrintische straatjes,
kleurrijke winkel gevels en drukke cafe / bar cultuur.
• De Cliffs of Moher. Ook de golven bij de Cliffs of
Moher, aan de westkust van Ierland, lijken ieder wel
hun eigen verhaal te vertellen. Zo hard slaan ze tegen
deze enorme kliffen die een hoogte halen van wel 214
meter! Halverwege ligt de uitkijktoren O’Brien’s Tower.
Spot vanaf de toren de bijzondere papegaaiduikers die
van april tot eind juli in de buurt van de kliffen te zien
zijn. De Cliffs of Moher zijn meest bezochte natuurlijke
attractie van Ierland.
• De Ring of Kerry is de bekendste toeristische route van
Ierland en bevindt zich op het schiereiland Iveragh
in het zuidwesten van Ierland. De autoweg voert
door prachtige natuur, door groene valleien, langs
ruige kusten en majestueuze bergtoppen, waaronder
de hoogste berg van Ierland. Onderweg maak je kans
op het spotten van dolfijnen en kan je vele vogels
observeren, luieren op het strand, golfen of slenteren
door pittoreske Ierse dorpen.

• ‘Volksrepubliek Cork’ de grootste county van het
eiland. Uitgespreid over het zuidwesten is dit de plek
die de revolutionair, politicus en verzetsstrijder uit
Clonakilty voortbracht, Michael Collins, en de Ierse
voetballegende Roy Keane. Deze county is enorm
gevarieerd, van de stad Cork tot aan vruchtbare akkers,
ruige schiereilanden en kleurrijke
eilanden.
• Cobh, (letterlijk: de inham)
is een zeehaven gelegen
in de County Cork, aan
de zuidkust van Ierland.
Vanaf de heuvel heb je een
fantastisch uitzicht over de
haven. De Titanic maakte haar
laatste stop in Cobh (toen nog
Queentown) voordat zij op 11 april
1912 de Atlantische oceaan opging voor
haar eerste, en enige, reis richting New York City.
Op dag 9 beginnen we aan de terugreis naar Nederland.
Via de overtocht Rosselare - Fishguard, de kortste en
snelste overtocht van Ierland naar Wales. Aan boord
van de Stena Europe kunt u genieten van de beste
reiservaring op de Ierse Zee. Daarna maken we via
Harwich de overtocht naar hoek van Holland, waar we
op dag 10 weer aankomen in Nederland.
Boekingsnummer: MD 2007
0486 - 78 29 02
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Prijzen 2019
Gecombineerde dagtochten
GD1100
GD1101
GD1900
GD1103

Van de Kip en het Ei
Baarle-Naussau
Fort Altena (Nieuw)
Smokkeltocht en Hollandse Spelen

€ 55,00
€ 68,75
€ 56,00
€ 52,50

Cultuur en ambachten
CA1200
CA1201
CA1901
		
CA1203
CA1204
CA1902
		
CA1719
		
CA1903
		

Bezoek Basiliek Oudenbosch
Mijnbouw Inden en Eifeltour
Mooi Maasduinen ‘grenstocht’
met Kloosterenclave Steyl
Een koninklijke tocht
Paleis het Loo
Kruiden & thee, Hollands
Brabants dorp met Stijl
Spakenburg klederdracht en
Visserij
Postelse abdijkruiden en het
Witte goud van Mol

€ 67,20
€ 55,70
€ 37,95
€ 65,30
€ 53,75
€ 74,10
aanvraag
€ 79,65

Seizoensgebonden dagtochten
S1300
S1301
S1303
S1304
S1305
S1306
S1307
S1308
S1309
S1310
S1904
		
S1800
		
S1718
		

Asperges in Thorn
Lichtjesroute Eindhoven
Tulpen in de Flevopolder
Stamppot en de Veluwe
Stamppot in het Ooij
Keukenhof
Rozenroute
Middagtocht midden betuwe
Asperges en wijn
Zandsculpturenfestijn Garderen
Kersen bij ‘t Kersenhof en
museum ‘t oude platteland
Vaartocht Maasplassen en
aspergeboerderij
Den Bosch met rondvaart
Binnendieze

€ 65,20
€ 34,00
€ 82,30
€ 39,00
€ 38,00
€ 59,00
€ 43,50
aanvraag
€ 42,50
€ 65,00
€ 57,00
€ 68,00
€ 58,55

Dagtocht met museumbezoek
M1402
		
M1403
		
M1406
M1400
M1407
		
M1409
M1410
M1411
M1412
M1413
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Parels uit het archief van
Beeld en Geluid
Mijnmuseum en de route
‘Tien torens diep’
Utrechts Genieten
De Wascht en Strekt
Wonderlijke molens van
de Alblasserwaard
Openluchtmuseum
Museum de Locht en kantfabriek
Oude Ambachten en speelgoed
Landerdse Peel en Edah Museum
Klompenmakerij en de Basiliek

€ 44,50
€ 50,00
€ 60,60
€ 36,70
€ 42,00
€ 46,00
€ 46,00
€ 46,00
€ 56,10
€ 55,65

M1906
		
M1905
		
M1907
		
M1717
		
M1725
		
M1800

Asperge- en wijn boerderij en
Museum Johannes Postschool
€ 61,95
Ratelende kantklosmachines in
een Rijksmonument
€ 37,50
Rondvaart de Linge en glasblazerij
Leerdam
€ 69,50
Rondvaart Friese meren met
bezoek Jopie Museum
€ 69,00
Royal Delft
met grachtenrondvaart
aanvraag
Watersnoodmuseum Ouwerkerk
€ 73,50

Natuur gerelateerde dagtochten
N1500
N1501
N1502
		
N1910
		
N1503
N1911
N1506
N1505
N1908
		
N1507
N1909
		
N1912
		

Orchideeën Hoeve en Weerribben
Natuurrondvaart Zeeland
Orchideeën Hoeve en
wijnproeverij
Orchideeën Hoeve en bezoek
grootste en oudste bos
Stoomtrein
Orchideeën Hoeve met Windpark
De Vechttour
Ochtendvaart over de Maas
Biesboschmuseum Eiland en
rondrit Biesbosch treintje
Emsflower
Fluisterstille tocht Ooijpolder met
de Zonnetrein en rondrit
“Bijen & honing Treintocht
doorheen een dorp vol Parels“

€ 74,75
€ 72,00
€ 72,00
€ 66,55
€ 46,35
€ 76,35
€ 40,00
€ 42,50
€ 59,75
€ 67,65
€ 63,50
€ 76,50

Dagtocht met historiesch tintje
H1913
		
H1914
H1800
H1600
		
H1801
H1601
H1602
H1603
H1604
		
H1605
		

Gevecht tegen water: presentatie
en rondrit Overdiepsepolder
Teuge Airport Tour
Steenkolenmijn van Belgny
Ridderkerk, Chocolade Atelier
& Levende Geschiedenisles
Veluwse Ijsselvallei en Elburg
Vliegveld Weeze
Airborne Route
Slag om Grolle
Bevrijdingsmuseum, Battlefieldtour
en Wijngaard
Veilen, varen, verrassen en
een molen

€ 55,10
€ 48,50
€ 78,75
€ 70,00
€ 76,75
€ 46,00
€ 37,00
€ 68,20
€ 72,75
€ 70,10

Dagtocht naar regio of steden

Kerst dagtochten

RS1700
RS1702
RS1915
RS1703
RS1713
		
RS1705
RS1707
RS1708
RS1709
		
RS1710
		
RS1711
		
RS1712
RS1722
RS1720
RS1721
		
RS1723
RS1724
RS1727
RS1728
RS1730
		
RS1731
RS1732
		
RS1734
		
RS1735
RS1736
		
RS1916
		
RS1800
		
RS1801
		
RS1802
		
RS1803
		
RS1804
RS1805
		
RS1806
		
RS1807
RS1808

KR1800
KR1918
KR1917
KR1919
		
KR1801
KR1920

Maastricht
€ 77,50
Duitse Rüreifel
€ 57,60
Belgische stuwdammenroute
€ 60,00
Een middag Aken
€ 57,10
Markthal Rotterdam en
veel chocolade
€ 54,00
Bad Munstereifel
€ 58,35
Hoogste punt Belgische Ardennen € 47,00
Drielandenpunt
€ 54,10
De parel van de Ardennen met
bezoek aan Spa Monopole
€ 59,10
Eiffeldorpjesroute met boottocht
en bezoek Monchau
€ 63,00
Middagtocht Eiffel met
boottocht Obersee
€ 54,20
Land van Herve
€ 52,55
Amsterdam, rondvaart en rondrit aanvraag
Leuven (Belgie)
aanvraag
Valkenburg / Maastricht bezoek
grotten Zonneberg St Pieter
€ 51,00
Rotterdam, rondvaart & markthal € 63,00
Den Haag / Scheveningen
aanvraag
De Peel
€ 37,00
Zuid Limburg, Kasteel St. Gerlach € 66,20
Historische driehoek
Noord-Holland
€ 75,30
Hattem en Deventer
€ 70,50
Wintertocht door de Belgische
Noorderkempen
€ 42,50
Rondrit provincie Utrecht en
3-sluizen vaartocht
€ 69,95
Sneek (en Sneekermeer)
op aanvraag
Belgische Ardennen;
Watervallen van Co & Banneux
€ 56,75
Orchideeën Hoeve plus
bezoek oude Urk
€ 78,00
Historisch centrum Thorn en
Abdijkerk
€ 70,00
De geschiedenis van Thorn met
bezoek museum “Terug in de tijd”
€ 69,95
Wandeling door Thorn en bezoek
aan Loreto Kapel
€ 51,50
Rondvaart over de Maasplassen
naar Stevensweert
€ 55,65
Bezoek aan Thorn en Maasbracht € 66,50
Bezoek Maasstadje Wessem plus
wijnproeverij
€ 68,00
Rondvaart over de Maasplassen
en tocht met paardenkoets
€ 70,00
Stavoren en het Woudagemaal
€ 76,75
Museumdorp Orvelte
€ 72,50

kerstmarkten in Duitsland
kerstmarkten in Belgie
kerstmarkten in Nederland
Winter “Kerst” Droom in de
Orchideeën Hoeve
kerstshoppen in Londen
Route langs kerststallen!

aanvraag
aanvraag
aanvraag
aanvraag
aanvraag
€ 53,25

Meerdaagse busreizen
MD2000
MD2001
MD2002
		
MD2003
		
MD2004
MD2005
MD2006
MD2007

Weekend stedentrip Berlijn
5-daagse reis Noord-Nederland
6-daagse reis Wenen met
bezoek aan Salzburg
6-daagse reis Krakau met
bezoek aan Berlijn
6-daagse reis het klassieke Rome
8-daagse reis het Zwarte Woud
8 daagse reis Kirchberg in Tirol
10 daagse rondreis door Ierland

aanvraag
aanvraag
aanvraag
aanvraag
aanvraag
aanvraag
aanvraag
aanvraag

Vroegboek korting:
Bevestigt u uw dagtocht vóór 31 maart 2019 dan
ontvangt u €1,00 korting per persoon.

Graag maken wij een reis en offerte
op maat voor uw gezelschap

Prijslijst Brochure 2019*
De prijsstelling is per persoon en is gebaseerd op de inzet van een
luxe touringcar voorzien van 50 zitplaatsen en bij een minimale
groepsgrootte van 50 personen.
Prijssteling is inclusief:
- Vervoer per luxe touringcar
- Koffie en thee gratis in de bus
- BTW
- Dagtochtenchauffeur
- Verzorging van het arrangement zoals vermeld
Prijsstelling is exclusief:
- Drankjes bij het diner
- Persoonlijke uitgave
* prijswijzigingen voorbehouden, druk- en zetfouten voorbehouden.
Aan de beelden en teksten in deze brochure kunnen geen rechten
ontleend worden.
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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

