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Distilleerderij Sonnema
Ontdek in het bezoekerscentrum in
Bolsward de complete geschiedenis van
Sonnema. Duik even terug in de tijd, naar
1860. Toen Berenburg volgens dezelfde
geheime receptuur door Fedde Sonnema
werd gemaakt Direct wordt duidelijk
waarom Sonnema zo’n bijzondere drank
is. En ja: Proeven mag natuurlijk ook!
Tevens mogelijkheden voor een lunch.

Drachten
Rondvaartbedrijf Harmonie
De Harmonie is een rondvaartboot
geschikt voor 20 tot 150 personen. De
achtersalon kan met mooi weer helemaal
open waardoor een zonnedek ontstaat.
Het schip heeft verwarmde salons
waardoor het hele jaar gevaren kan
worden. Rolstoeltoegankelijk met lift en 2
invalidentoiletten aan boord.

Eernewoude
Rondvaardij Princenhof
Luxe rondvaarten, enkele schepen zijn
rolstoelgeschikt met invalidentoilet.
Vaargebied Friese Meren en Nationaal
Park ‘De Alde Feanen’

Tips Musea en Bezienswaardigheden

Bolsward

Friesland
Friesland

Harkema
De Spitkeet
Openluchtmuseum en themapark De
Spitkeet laat op een ruim 4 ha. Groot
terrein zien hoe de mensen op de Friese
en Groningse heide leefden in de periode
1850-1950. Grotendeels rolstoelvriendelijk en mogelijkheden voor
koffieontvangst en groepslunch.
Moderne ontvangstruimte voor groepen,
met rolstoeltoilet.

Oldeberkoop | info@coulanttouring.nl | tel. 0516-45 20 77 | www.coulanttouring.nl |

pag. 2

Harlingen
Harlinger Aardewerk- en Tegelfabriek
De Harlinger Aardewerk en Tegelfabriek
is een authentiek familiebedrijf en
vandaag de dag het laatste bedrijf in
Nederland dat op originele wijze met de
hand beschilderd aardewerk en tegels
vervaardigt zoals het al sinds 1598 in
Harlingen gedaan wordt.

Hindeloopen
Restaurant Sudersee
Al jaren in trek bij onze groepen.
Verschillende dagarrangementen, o.a.
Friesland Boerenland, Wonderbare
Visvangst en Friesland Waterland, in
combinatie met goed verzorgde
maaltijden maken van uw dagtocht zeker
een groot succes!

Joure
Museum Joure
Toont o.a. de geschiedenis van 260 jaar
Douwe Egberts koffie, verder is er een
grote collectie Friese klokken,
werkplaatsen van drukkers,
koffiebrander, klokkenmaker,
koperslager, theepakker en zilversmid.
Prachtig museumwinkeltje met verkoop
van authentieke producten. Zie ook het
voorbeeldarrangement op pag. 6

Tips Musea en Bezienswaardigheden

Friesland
Friesland

Leeuwarden / Goutum
Fries Landbouwmuseum
Vanaf 2018 te vinden op een nieuwe
locatie in Goutum in een gerestaureerde
Rijksmonumentale boerderij met ruime
ontvangstruimte. De uitgebreide collectie
machines, gereedschappen,
fotodocumenten en schilderijen laat zien
hoe de geschiedeis van Friesland
verweven is met het boerenbedrijf.
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Ir. D.F. Woudagemaal
Het Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer is
het grootste en het enige nog functionerende stoomgemaal ter wereld. Bezoek
dit Unesco Werelderfgoed-monument en
ontdek tijdens een rondleiding de kracht
van stoom en water! Er is een uitgebreid
bezoekerscentrum.

Nij Beets
Openluchtmuseum It Damshûs
Het museum laat de bezoekers op een
levendige en actieve manier ervaren hoe
laagveenturf werd gemaakt en hoe zwaar
de leefomstandigheden van de
veenarbeiders waren in de periode van
1863 tot ca. 1920.

Oldeberkoop
Kaasboerderij De Stelp
Theo en Dory van der Gun hebben in
Oldeberkoop een kaasboerderij, waar 14
verschillende soorten kruidenkaas
worden gemaakt. Op de kaasboerderij
kunnen grote groepen worden
verwelkomend en worden workshops en
excursies gegeven. Ook heeft u de
mogelijkheid om tussen de middag van
een stevige boerenlunch te genieten.
Tevens is er een winkel met prachtige
streekproducten. U zult ongetwijfeld niet
met lege handen naar huis gaan. Zie ook
het voorbeeldarrangement op pag. 7 en 8

Tips Musea en Bezienswaardigheden

Lemmer

Friesland
Friesland

Oostmahorn/Lauwersoog
Rondvaartbedrijf Lauwersmeer
Rondvaarten met een nostalgische
rondvaartboot in het prachtige
natuurgebied / Nationaal Park Het
Lauwersmeer, tijdens de rondvaart
vertelt de kapitein u over de rijke historie
van het natuurgebied en de flora en fauna
die onderweg te bewonderen zijn.
Toegankelijk voor rolstoelen,
invalidentoilet aan boord.
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Sneek
Rondvaartbedrijf van der Werf
Zeer compleet en modern schip voorzien
van alle gemakken. Rolstoeltoegankelijk
en voorzien van invalidentoilet.
Zie voorbeeldarrangement op pag. 6

Surhuisterveen
Ot en Sien
Hier vindt u alles uit de tijd van 100 jaar
terug, de tijd van Ot en Sien. In de
museumboerderij is van alles te zien zoals
een oud Hollands schooltje, een
dokterspraktijk, een kruidenierswinkel,
een opkamer, een kapel, een
arbeidershuisje met bedstee, het wasgoed
en een echte ouderwetse keuken. De
complete collectie schoolplaten van
Cornelis Jetses. Er zijn mogelijkheden van
een eenvoudig museumbezoek tot aan
een dagvullend programma. Alles is
rolstoelgeschikt, er is een invaliden- en
seniorentoilet. Zie ook het
voorbeeldarrangement op pag. 7 en 9

Workum
Jopie Huisman Museum
Beleef het verhaal van Jopie

Tips Musea en Bezienswaardigheden

Friesland
Friesland

Het Jopie Huisman Museum is gewijd aan
het werk en het leven van de Friese
autodidacte meesterschilder Jopie
Huisman. Liefde voor de natuur,
mededogen, maar ook het onaanzienlijke
waarde geven; het is de menselijke maat
die de rode draad vormt in zijn veelzijdige
oeuvre. Jopie voert u mee in zijn wereld
en maakt u deelgenoot van zijn passies.

Bovenstaande is een selectie van diverse activiteiten,
bezienswaardigheden en musea.
Heeft u zelf al een andere bestemming in gedachten? Wij denken graag met
u mee om een passend arrangement voor uw groep samen te stellen!
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Dagtocht Friesland
Voor een interessant en ontspannen dagje uit
Friesland biedt vele leuke bestemmingen om
uw dagtocht tot een succes te maken. Om u
een idee te geven van de mogelijkheden
hebben wij het volgende
voorbeeldarrangement alvast voor u
uitgewerkt, maar op de volgende pagina’s vindt
u nog meer suggesties en leuke bestemmingen!
Vraagt u gerust om een offerte op maat voor
een dagtocht met de bestemming van uw
keuze!
Museum Joure ligt in het centrum van Joure. In
de panden waar Douwe Egberts omstreeks 1900
koffie, thee en tabak produceerde, is nu het
museum gehuisvest. Museum Joure is verrassend,
veelzijdig en groter dan u denkt! Het bestaat uit
meerdere gebouwen. Het is vooral een bedrijvig
museum, met werkplaatsen van de koffiebrander,
klokken-maker, drukker, geelgieter, zilversmid en
koperslager. De bezoekers kunnen zelf een eigen
boekenlegger drukken. De grootste collectie
Friese klokken laat het ambachtelijk vakmanschap
zien. In het authentieke museumwinkeltje De
Witte Os gaan nog steeds koloniale waren over
de toonbank, zoals vers gebrande koffie, thee en
ouderwets snoepgoed. En in het Koffie- en
Theehuis, gevestigd in de voormalige tuinkamers
van het deftige woonpand van de familie De
Jong, nazaten van Douwe Egberts, kunt u
genieten van een heerlijk kopje koffie.

Rondvaartbedrijf van der Werf uit Sneek vaart
langs de Waterpoort en over een deel van de

Museum Joure en Rondvaart

hoeft u niet ver van huis. Onze eigen provincie

elfstedentocht route. Heerlijk aan dek of in de
verwarmde salon zult u genieten van een
boottocht door de stadsgrachten van Sneek en
IJlst. De boottocht (duur: 2 uur) laat u het
prachtige oude centrum van Sneek en IJlst zien
afgewisseld met de prachtige vergezichten. U
vaart onder andere langs de Waterpoort en
molen De Rat in IJlst.

Inclusief:
 Vervoer per luxe touringcar van

Vanaf Prijzen per persoon:

08.30-20.00 uur
 2 x koffie/thee met oranjekoek

35-39 personen

€ 75 ,00 pp

 Lunch (standaard broodtafel)

40-44 personen

€ 71,25 pp

 Rondvaart 2 uren

45-49 personen

€ 68,50 pp

 2 x koffie/thee begrepen
met cake

50-54 personen

€ 66,00 pp

 3-gangen diner tijdens terugreis
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Dagtocht Friesland
Kaasboerderij De Stelp en Museum Ot en Sien

Kaasboerderij De Stelp in Oldeberkoop,
producent van vele soorten (prijswinnende) échte
boerenkaas, ontvangt u ’s morgens om 10.00 uur
met koffie en heerlijke verse kwarktaart
(gemaakt met de eigen Boerenkwark) waarna een
rondleiding met uitleg wordt gegeven. U krijgt
een compleet beeld van wat er zoal op een
kaasboerderij gebeurt, neemt een kijkje in de
nieuwe Roundhouse-stal waar jongvee wordt
verzorgd en ook het melken van de koeien met
een melkrobot kunt u in alle rust bekijken.

Museumboerderij Ot en Sien, is een plek

Natuurlijk is er een proeverij van verschillende

waar de tijd 100 jaar heeft stilgestaan. Hier

kazen. Er is tevens gelegenheid de gezellige

vindt u nog het winkeltje, schooltje en de

boerenwinkel te bezoeken, waar naast vele

dokterspraktijk uit de tijd van toen. Unieke,

soorten échte boerenkaas, ook diverse andere

nostalgische monumenten uit een periode van

zuivelproducten en streekproducten te koop

uitvindingen en burgerlijke rust. Geniet en

zijn. In de ontvangstruimte van de kaasboerderij

beleef de sfeer van toen! Rond 16.00 uur

wordt aansluitend een heerlijke boerenlunch

geniet u van twee kopjes koffie met

geserveerd: 2 soorten soep, diverse belegde

oranjekoek of appelgebak, waarna we rond

broodjes, een Deense vruchtenkrakeling, fruit en

17.00 uur weer huiswaarts gaan.

diverse dranken koffie, thee, melk, karnemelk en
jus d’orange.
Na de lunch rijden we naar Surhuisterveen, waar
we een middag terug gaan in de tijd.

Inclusief:
Vanaf Prijzen per persoon:

 Vervoer per luxe touringcar
 2 x koffie/thee met kwarktaart

30-34 personen

€ 50,00

 Excursie, Rondleiding en Proeverij De Stelp

35-39 personen

€ 47,50

 Boerenlunch

40-44 personen

€ 45,25

 Museumbezoek Ot en Sien Surhuisterveen

45-49 personen

€ 43,75

begrepen
2 x koffie/thee met oranjekoek of appelgebak

Oldeberkoop | info@coulanttouring.nl | tel. 0516-45 20 77 | www.coulanttouring.nl |

pag. 7

Dagtocht Flevoland
Nog een leuke suggestie dicht bij huis!
Alpaca World Flevoland in Rutten neemt u mee in de
wereld van de Alpaca, net als de Lama en Dromedaris
een kameelachtige. In de mooie ruime ontvangstruimte bekijkt u eerst, onder het genot van twee
kopjes koffie met Ruttens Brok, een informatieve
introductiefilm. Daarna volgt een rondleiding door het
bedrijf, waar altijd ca. 50 nieuwsgierige en vriendelijke
Alpaca’s te bewonderen zijn. Verder is er een leuke
shop met o.a. vesten, omslagdoeken, sokken en
knuffeltjes van de zijdezachte Alpaca-wol.
Aan het eind van de ochtend rijden we naar
Oldeberkoop, waar we een boerenlunch geserveerd
krijgen bij Kaasboerderij De Stelp. De boerenlunch
bestaat uit 2 soorten soep, diverse belegde broodjes,
een Deense vruchtenkrakeling, fruit en diverse dranken
koffie, thee, melk, karnemelk en jus d’orange. Na de
lunch start een excursie, u krijgt een compleet beeld

Ook kunt u nog even een kijkje nemen in de
Boer’n Winkel, waar vele soorten échte
(prijswinnende) boerenkaas en overige
boerenzuivel worden verkocht. De excursie wordt
afgesloten met 2 kopjes koffie of thee en
kwarktaart, natuurlijk gemaakt met de echte
boerenkwark van De Stelp!

van wat er zoal op een kaasboerderij gebeurt, neemt
een kijkje in de nieuwe Roundhouse-stal waar jongvee
wordt verzorgd en ook het melken van de koeien met
een melkrobot kunt u in alle rust bekijken.

Alpaca’s kijken en kaasboerderij excursie

en Friesland

Inclusief:
 Vervoer per luxe touringcar

Vanaf Prijzen per persoon:

 2 x koffie/thee met Ruttens Brok
 Excursie en Rondleiding Alpaca Flevoland

30-34 personen

€ 49,50 pp

 Boerenlunch

35-39 personen

€ 47,00 pp

 Excursie, Rondleiding en Proeverij De Stelp

40-44 personen

€ 44,75 pp

45-49 personen

€ 43,25 pp

 2begrepen
x koffie/thee met kwarktaart
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Korte Dagtocht
Wij halen u op de startlocatie op afgesproken tijd op en
arriveren rond 12.00 uur in Surhuisterveen. Onze
bestemming, Museumboerderij Ot en Sien, is een plek
waar de tijd 100 jaar heeft stilgestaan. Hier vindt u nog
het winkeltje, schooltje en de dokterspraktijk uit de tijd
van toen. Unieke, nostalgische monumenten uit een
periode van uitvindingen en burgerlijke rust. Geniet en
beleef de sfeer van toen!
U kunt eerst genieten van een lunch (pannenkoek met
spek of naturel, inclusief consumptie). Na een introductie
van het museum is het tijd voor een bezoek aan het

Vanaf Prijzen per persoon:

museum. Rond 15.00 uur geniet u van twee kopjes
koffie met een gesorteerd gebakje, waarna we rond

25-30 personen

€ 36,50

16.00 uur weer huiswaarts gaan. Op aanvraag

30-34 personen

€ 33,00

mogelijkheden voor een huifkartocht (max. 30 pers), oud-

35-39 personen

€ 30,75

Hollandse spelen (meerprijs). Koffietafel of warme lunch

40-44 personen

€ 28,90

ipv pannenkoeklunch mogelijk tegen meerprijs.

45-49 personen

€ 27,50

50-54 personen

€ 26,50

Inclusief:


Vervoer per luxe touringcar



Pannenkoek naturel of spek



1 Consumptie bij de lunch



Museumbezoek



2 x koffie/thee met gesorteerd gebak

begrepen

Oldeberkoop | info@coulanttouring.nl | tel. 0516-45 20 77 | www.coulanttouring.nl |

Korte Dagtocht Museum Ot en Sien Surhuisterveen

Friesland

pag. 9

Korte Dagtocht
Drents Friese Wold
Nationaal Park Drents Friese Wold. Met ruim 61km2
een van de grootste natuurgebieden van Nederland,
op de grens van de provincies Friesland en Drenthe.
groots in zijn schoonheid. Wij halen u vanaf startlocatie
op de afgesproken tijd op en arriveren rond 12.00 uur
bij Pannenkoekenhuis De Oude Hof in Appelscha. Hier
geniet u van onbeperkt pannenkoeken (buffet) met
spek of naturel, roomboter, suiker en stroop, vers fruit,
kaas, jam en ananas.

Vanaf Prijzen per persoon:

Na de lunch rijden we naar het bezoekerscentrum van
Staatsbosbeheer in Appelscha waar we de gids
ophalen die u tijdens een 1,5 uur durende rondrit door
het prachtige Drents Friese Wold uitgebreid zal
vertellen over dit indrukwekkend mooie natuurgebied.
Rond 15.00 uur maken we een koffiestop, waarbij uw
gasten nog kunnen genieten van een heerlijk kopje

25-29 personen € 44,95
30-34 personen € 40,95
35-39 personen € 37,95
40-44 personen € 35,95
45-49 personen € 34,25
50-54 personen € 32,95

koffie of thee met gebak, waarna we weer huiswaarts
gaan.

Inclusief:


Vervoer per luxe touringcar



Soep, daarna buffet met onbeperkt
pannenkoeken (naturel of spek), roomboter,
suiker en stroop, vers fruit, kaas, jam en ananas

Korte Dagtocht Drents Friese Wold

Het Drents-Friese Wold is niet alleen groot, het is ook

Inclusief 1 consumptie

begrepen
Rondrit met gids 1,5 uur


2 x koffie/thee met gebak
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Dagtocht Drenthe
Rond half tien komen we aan bij Museumherberg De Ar in

De Papierknipperij en Advocaatproeverij

Westerbork. In de herberg wordt 2 x koffie met gebak
geserveerd, waarna de eigenaresse van de herberg de groep
vermaakt met een 30-45 minuten durende vertelling in het
bijbehorende museum. Het museum is een particuliere
verzameling van 50 jaar en omvat o.a. een Gronings
kruidenierwinkeltje, een Drentse kamer met bedsteden en
turfkachel, een Gelders interieur, een complete
herenkapsalon, een Zuid-Hollandse kaasmakerij anno 1800
en prachtig oud kinderspeelgoed.
Aansluitend brengen we een bezoek aan het nabijgelegen
Museum voor Papierknipkunst (dit ligt op loopafstand
maar indien gewenst brengt de bus u daarheen).
Rond 12.30 uur gaan we weer terug naar de
Museumherberg waar een broodjeslunch met soep en
koffie klaar staat.
Na de lunch rijden we naar het melkveebedrijf van Jan en
Jenny Rosink in Leggeloo. Als neventak maken zij geheel
naar eigen recept verschillende soorten roomadvocaat, o.a.
met Amaretto, Mango, Boerenjongens, Perzik en natuurlijk
ook Naturel. Onder de naam 'Drents Roomkaatje' brengen
ze hun product op de markt. Ook zijn zij de producenten
van verschillende soorten heerlijke likeuren.
Om u kennis te laten maken met hun producten organiseren
ze op hun bedrijf op afspraak presentaties en proeverijen
voor groepen. Een bezoek inclusief een diapresentatie,
proeverij en ter afsluiting 2 x koffie met cake, duurt
ongeveer twee uren. Hierna rijden we huiswaarts, maar het is
natuurlijk ook mogelijk deze dagtocht uit te breiden met een
diner (meerprijs op aanvraag).

Vanaf Prijzen per persoon:
35-39 personen

€ 49,75 pp

40-44 personen

€ 47,75 pp

45-49 personen

€ 46,25 pp

Inclusief:


Vervoer per luxe touringcar van



± 08.30-17.30/18.00 uur



2 x Koffie/thee met gebak



Vertelling Museum De Ar



Entree Museum voor Papierknipkunst



Bezoek Roomadvocaatboerderij,



diapresentatie en proeverij



2 x Koffie/thee met cake

begrepen
Lunch (Broodtafel met soep en koffie)
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Dwingeloo
Rosinkhof Roomadvocaatproeverij
Zeer gewild bij onze groepen is een
bezoek aan Advocaatboerderij Rosinkhof.
Een bezoek duurt ongeveer 2 uren,
inclusief een koffie-ontvangst,
diapresentatie, uitleg en proeverij van 5
verschillende soorten. Zie ook het
voorbeeldarrangement op pag. 11

Eelde
Internationaal Klompenmuseum
Ontdek tijdens een rondleiding in dit
verrassend leuke museum de zeer ruime
collectie klompen en
gereedschappen/machines uit binnen-en
buitenland. Rolstoelvriendelijk en
invalidentoilet aanwezig.

Emmen
Museumboerderij Nabershof &
Dansgroep ’t Volk van Grada
De museumboerderij De Nabershof ligt
aan de rand van het centrum van Emmen,
op de oude Es gronden. Een volledig
gerestaureerde Saksische boerderij uit
1681 en helemaal ingericht in de stijl van
de jaren 20. Het is mogelijk hier een
arrangement te reserveren inclusief een
optreden van folkloregroep ‘’t Volk van
Grada’.

Tips Musea en Bezienswaardigheden

Drenthe

Emmererfscheidenveen
De woonboot van Nelis en Leentje
Muzikale dagtochtbestemming, in de
koffie/thee schenkerij vindt u een
museum met spullen uit grootmoeders
tijd, na een rondleiding in het museum
wordt het gezellig gemaakt met live
accordeonmuziek en wordt het één groot
meezingfeest!
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Erica
Industrieel Smalspoor Museum
Vanaf het museumgebouw rijdt u in een authentieke
smalspoortrein door een prachtig Drents natuurgebied,
onderdeel van Geopark de Hondsrug. Tijdens de rit
wordt regelmatig gestopt en uitleg gegeven. U bezoekt
onderweg ook de enige in Nederland nog werkende en
geheel gerestaureerde turfstrooisel-fabriek uit 1910.

Ruinerwold
Museumboerderij De Karstenhoeve
De Ruinerwoldse Museumboerderij De Karstenhoeve uit
de eerste helft van de 17e eeuw verkeert voor een groot
deel nog in originele staat. Met zijn authentieke
interieur is dit rijksmonument een van de mooiste
museumboerderijen van ons land.

Westerbork
Museum van Papierknipkunst
Benieuwd naar de historie van papier-knipkunst? Neem
een kijkje in het Papierknipkunstmuseum. Geniet van
nationale en internationale papierknip-kunst, zoals de
collectie van Westerborker W. Tj. Lever. Wie zijn
knipkunsten wil testen, kan zelf aan de slag in het
museum, onder leiding van één van de knipsters, maakt
u zelf de mooiste kunstwerken. Zie ook het
voorbeeldarrangement op pag. 11

Tips Musea en Bezienswaardigheden

Drenthe

Zuidlaren
Molenmuseum De Wachter
Bezoek Molenmuseum De Wachter, een koren- olie en
specerijenmolen, bij voorkeur op woensdagmiddag of
zaterdag (eind april tot eind oktober), dan is namelijk
alles (grotendeels) in bedrijf. De korenmolen uit 1851 is
onderdeel van het museum, maar er is nog veel meer te
zien zoals een olieslagerij, specerijenmalerij,
stoommuseum, bakkerij, kruidenierswinkel,
klompenmakerij en nog veel meer. Zeker de moeite
waard om te bezoeken!
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Rondvaartbedrijf Pieter Dekker
Verzorgt rondvaarten vanuit
verschillende havens in gemeente
Oldambt (Oost-Groningen), vaargebied
Westerwolde & Blauwe Stad. De grootste
rondvaartboot Windschere heeft 50
zitplaatsen, een rolstoellift en toilet. Zie
ook het voorbeeldarrangement op pag. 16

Boerakker
Struisvogelhouderij W. de Kreij
Weer eens iets anders! Tijdens een twee
uur durende excursie inclusief een
beeldpresentatie en rondleiding, leert u
alles over het leven van deze grappige,
grootste nog levende vogelsoort. Koffie
drinken (met struisvogeleierkoek!) is
mogelijk. Rolstoeltoegankelijk maar geen
invalidentoilet.

Bourtange
Vesting Bourtange
Terug in de tijd naar het jaar 1742.
Vlakbij de Duitse grens, in het prachtige
Westerwolde (Zuid-Oost Groningen), ligt
de vesting Bourtange. Een uniek
historisch verdedigingswerk dat zijn
gelijke niet kent. Heden en verleden gaan
perfect samen in deze kleine, sfeervolle
vestingstad. Bezoekers van het Bourtange
van nu wanen zich eeuwen terug in de
tijd. Maak kennis met de vesting
Bourtange die nooit werd ingenomen.

Tips Musea en Bezienswaardigheden

Blijham

Groningen
Friesland

Heiligerlee
Klokkengieterijmuseum & Museum
Slag bij Heiligerlee
Heiligerlee is nauw verbonden met de
bekende veldslag die hier plaats vond in
1568 en als het begin van de Tachtigjarige
Oorlog wordt beschouwd. Daarnaast was
het de thuisbasis van een van de
bekendste klokkengieters van Europa. In
Heiligerlee bevinden zich de twee musea
die beiden deze verhalen levend houden.
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Groningen
Friesland

Museum Nienoord
Sinds 1958 biedt het prachtige landgoed
Nienoord onderdak aan Museum Nienoord. Museum
Nienoord is een 19e-eeuwse Groninger buitenplaats van
allure, met een unieke collectie rijtuigen van nationaal
belang. Het complex dateert oorspronkelijk uit 1524.
Ervaar de geschiedenis in Ridderzaal, knechtenkamer,
koetshuis en paardenstal.

Sellingen
Kloosterboerderij Bleyendaal
Zie voorbeeld arrangement op pagina 16, waarin een
bezoek aan deze schitterende, nieuw opgetrokken
Kloosterboerderij (incl. rondleiding) wordt
gecombineerd met een rondrit door de omgeving en een
excursie naar het bedrijf van Boer Geert, de bekendste
boer van Nederland (Boer zoekt vrouw)

Stadskanaal
Museumspoorlijn S.T.A.R.
Een dagje uit…terug in de tijd! Dat kan bij Museumspoorlijn STAR! Stap in de stoomtrein voor een reis
terug in de tijd. Hoor de locomotief sissen, ruik de geur
van stoom. Geniet tijdens de reis door het veenkoloniale
landschap van de prachtige vergezichten, de vele bruggen en kanalen. Of bezoek het museum in Stadskanaal
en stap in de wereld van het spoor. Bij Museumspoorlijn
STAR in Stadskanaal valt veel te beleven, voor jong en
oud! De trein is doorgaans ook voor rolstoelers
toegankelijk. Met een afstand van 26 kilometer heeft de
S.T.A.R. de langste museumlijn van Nederland.

Tips Musea en Bezienswaardigheden

Leek

Warffum
Openluchtmuseum Het Hoogeland
Ontdek in openluchtmuseum Het Hoogeland het
platteland van ruim honderd jaar geleden. Kijk rond in
twintig oude gebouwen en ervaar hoe de mensen
vroeger woonden en werkten. Woonkamers,
slaapkamers en werkplaatsen zijn met zoveel oog voor
detail ingericht, dat het lijkt alsof de bewoners even weg
zijn. Naast een vaste opstelling in de museale panden op
het terrein, zijn er ook wisselexposities in het
tentoonstellingsgebouw.
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In de provincie Groningen tippen wij u graag over de
volgende dagtocht. Mocht u zelf een andere
bestemming in de provincie Groningen in gedachten
hebben, dan denken wij natuurlijk graag met u mee
om een passend arrangement samen te stellen!
Blauwestad
In de jaren ‘90 werd een plan neergelegd om een groot stuk
(7 ha) landbouwgrond tussen Winschoten en Scheemda
onder water te zetten en daar woongebieden in te plaatsen
zodat ieder huis aan het water staat. Het gebied kreeg de

Inclusief:

naam Blauwestad. Sinds 2007 vaart Rondvaartbedrijf Pieter
Dekker in dit prachtige gebied dat ieder jaar mooier wordt.



Vervoer per luxe touringcar van
08.30-20.00 uur*

Echt een aanrader om dit gebied eens te bewonderen
tijdens een rondvaart van ongeveer 75 minuten. Tijdens de



2 x koffie/thee met cake

vaart wordt koffie/thee met cake geserveerd. Na de



Rondvaart Blauwe Stad

rondvaart rijden we richting Sellingen, op locatie onderweg



Lunch (Westerwoldse Koffietafel)

zal de lunch geserveerd worden. Na de lunch starten we een

begrepen
 Vrouw zoekt Boer tour incl. gids en
Koffie/thee met Kloostermop

rondrit met een ervaren gids en bezoeken de mooiste
onverwachte plekjes van dit mooie gebied : horen alles over



3-gangen diner tijdens terugreis*

smokkelaars en methoden .
Ook gaan we op zoek naar Heksje Hasje , die eeuwen
geleden heeft rondgewaard in Sellingen en omgeving.

*Kan ook als dagtocht zonder diner,
dan van 08.30-18.00 uur

Soms , heel soms vinden we haar en mogen we genieten
van haar versgemaakte brouwsel !
Als tussenstop nemen we kloosterboerderij Bleyendael op
Lauder Marke: hier genieten we van heerlijke biologische
koffie met een kloostermop en luisteren naar de markante
geschiedenis van dit prachtige gebouw. Uiteraard gaan we
nog even rondstrunen op de boerderij, maar niet te lang
want: we gaan op zoek naar Boer Geert!
We brengen een bezoek aan deze, bij 10 miljoen bekend
zijnde Nederlander, boer en luisteren naar zijn prachtige
verhaal! We krijgen een rondleiding op zijn veelzijdige

Vanaf Prijzen per persoon:

bedrijf en voelen zijn passie voor zijn bedrijf!
Aansluitend brengen we een bezoek aan zijn
boerderijwinkel, waarna we óf huiswaarts keren, óf genieten
van een afsluitend diner, afhankelijk van het gekozen
arrangement (locatie afhankelijk van de route huiswaarts)

Rondvaart Blauwe stad - Vrouw zoekt Boer

Dagtocht Groningen

Incl. diner

Excl. diner

35-39 personen

€ 75,50 pp € 55,75 pp

40-44 personen

€ 72,90 pp € 53,50 pp

45-49 personen

€ 69,90 pp € 50,50 pp

50-54 personen

€ 68,25 pp € 49,00 pp
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NO-polder / Flevoland
Yakult
Leuke en leerzame excursie/fabrieksbezoek bij Yakult in
Almere met gratis presentatie, koffie/thee, rondleiding
en goody bag.

Creil
Tulpeninformatiecentrum / bloembollenroute
Het tulpeninformatiecentrum en showtuin met meer
dan 2000 verschillende soorten tulpen is te bezoeken
tijdens de bloeitijd van de tulpen van half april tot begin
mei. In combinatie met het rijden van (een deel van) de
prachtige bloembollenroute een gewilde (mid)dag
invulling voor onze groepen.

Lelystad
Batavia Werf
Bij een bezoek aan de werf waar onder andere de
reconstructie van VOC-schip de Batavia is gebouwd,
is voor groepen die goed ter been zijn een
scheepsrondleiding door een van de gepassioneerde
gidsen aan te raden. Voor groepen senioren en minder
validen is een alternatief programma beschikbaar.
Eventueel te combineren met vrije tijd in Batavia Stad
Fashion Outlet of Museum Nieuw Land in Lelystad.

Lelystad
Museum Nieuw Land

Tips Musea en Bezienswaardigheden

Almere

Nieuw Land biedt de mogelijkheid om samen met een
deskundige gids alle ins en outs te ontdekken van het
ontstaan van de grootste polder ter wereld: Flevoland.
Laat u meevoeren van de prehistorische
Swifterbantmens, via de woelige baren van de Zuiderzee
naar het Flevoland van nu en in de toekomst!

Luttelgeest
Fruitkwekerij Verhage
Breng een boeiend bezoek aan dit moderne fruitbedrijf,
met nieuwe ontvangstruimte voor groepen.
Spannende verhalen over het bestrijden van ongedierte
met oorwurmen, meekijken bij het fruit sorteren, een
kijkje in de boomgaard en in de grote koelcellen.
Natuurlijk is er een gezellige proeverij (eigen fruitsap
en verschillende appelrassen), een video-presentatie en
een kijkje in de boerderijwinkel met allerlei producten.
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NO-polder / Flevoland
De Orchideeën Hoeve
Het tropische paradijs in de Noord Oost Polder. De
Orchideeënhoeve huisvest naast tropische bloemen en
planten in de verschillende tuinen, nog veel meer parels
uit de tropische natuur. Zoals duizenden vlinders in de
Vlinder Vallei en tientallen papegaaitjes in de
Lorituin….Nieuw is de zwevende bloementuin, waar u
betoverd wordt door meer dan tweeduizend zomerse
bloeiers die een oneindige wolk vormen boven uw
hoofd.

Nagele
Windmolen Belevingscentrum ‘11 Beaufort’
Beleef het grootste windpark van Nederland tijdens een
bezoek aan het informatiecentrum én een rondrit per
touringcar (met gids), waarbij u op plekken komt waar u
normaal niet kunt komen en de kracht van groene,
duurzame energie ervaart.

Schokland
Museum Schokland
Centraal gelegen op het Unesco Werelderfgoed
Schokland ligt Museum Schokland. Hier ontdekt u het
mysterie van een eiland op het droge. Geologische,
archeologische en historische voorwerpen in de vaste
tentoonstelling geven een beeld van de
ontstaansgeschiedenis van het Noordoostpoldergebied,
het ontstaan en vergaan van het eiland, het leven van de
Schokker-bevolking en de uiteindelijke drooglegging
van de polder.

Tips Musea en Bezienswaardigheden

Luttelgeest

Urk
Rondvaartbedrijf De Zuiderzee
Urk was eeuwenlang een eiland, omspoeld door de vaak
woeste Zuiderzee. Nu ligt het kalm ingeklemd tussen de
dijken met daarachter het nieuw ontgonnen polderland.
Passagiersschip De Zuiderzee maakt rondvaarten vanuit
Urk over het IJsselmeer en het natuurgebied Ketelmeer.
Het schip is rolstoeltoegankelijk met invalidentoilet.
Leuk te combineren met een rondwandeling door Urk
(de zgn. Ginkiestocht) of rondrit met gids.
Zie ook het voorbeeldarrangement op pagina 19.
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Dagtocht Flevoland
De vertrektijd wordt aan de hand van uw
opstapplaats(en) bepaald, we worden om 10.00 uur
verwacht aan boord van Passagiersschip De Zuiderzee
met vertrekplaats Urk. Uw gasten worden ontvangen met
koffie/thee met appelgebak, waarna om 10.30 uur de
een prachtig natuurgebied met vele eilandjes en
watervogels. Tijdens het varen vertelt de schipper over
het uitzicht en de geschiedenis van Urk.
Rond 12.30 uur wordt de lunch geserveerd, u zult
genieten van de specialiteit van het huis: een heerlijke
warme Plate met salade, frites en vers gebakken kibbeling
of zalm. In de middag wordt nog koffie/thee met een
vers plakje cake geserveerd, waarna we om 15.30 uur

Vanaf Prijzen per persoon:

terug zullen zijn in de haven van Urk.

Arr. A:

Arr. B:

40-44 personen

€ 53,75

€ 73,95

meerprijs, een bezoek te brengen aan het Urker Museum

45-49 personen

€ 51,75

€ 71,80

Het Oude Raadhuis (10 min. loopafstand, bezoekduur ± 1

50-54 personen

€ 50,50

€ 70,00

U kunt hierna bijvoorbeeld nog voor kiezen om, tegen

uur) of een rondwandeling met gids maken (duur 75
minuten) maar in dit voorbeeldarrangement hebben wij

Inclusief:

gekozen voor een rondrit met gids door Urk, waarbij de
gids u tijdens de rit nog meer wetenswaardigheden
vertelt. Ter afsluiting rijden we naar een restaurant voor



(Arr. A) of 08.30-20.00 uur (Arr. B)

een goed verzorgd afscheidsdiner, dit kan op Urk zijn of
elders, afhankelijk van de route naar uw opstapplaats.
Aanbieding voor de rondvaart is op basis van minimaal

Vervoer per luxe touringcar van 08.30-18.00



Rondvaart 10.00-15.30 uur



2 x koffie/thee met appelgebak



Plate lunch gebakken vis, frites, salade

40 personen, bij kleinere groepen geldt een toeslag.

 begrepen
2 x koffie/thee met cake

Tegen meerprijs is een klederdrachtshow aan boord



Rondrit met gids



Diner (alleen bij Arr. B)

mogelijk, de klederdrachtgroep laat u alle facetten zien

Urk, Varen met “De Zuiderzee”

trossen los gaan en u vertrekt voor een rondvaart langs

van de Urker Klederdracht en vertelt iets over de
betekenis. Meerprijs 3 euro per persoon.
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Een ontzettend gezellig en compleet
dagtochtprogramma voor een scherpe prijs hebben
wij voor u gevonden in Hellendoorn. Mocht u zelf
een andere bestemming in de provincie Overijssel
in gedachten hebben, dan denken wij natuurlijk
graag met u mee om een passend arrangement
samen te stellen!
In de ochtend brengen we een bezoek aan het Bakkerijen IJsmuseum in Hellendoorn waar we ontvangen
worden met 2 kopjes koffie of thee met appelgebak en
slagroom. Aansluitend volgt een rondleiding in het

Vanaf Prijzen per persoon:

museum met een indrukwekkende collectie
gereedschappen, voorwerpen en machines uit vroegere
bakkerijen en uit het begin van de ijsbereiding. Hierna

35-39 personen

€ 57,00 pp

rijden we een klein stukje naar Pannenkoekenhuis Marle,

40-44 personen

€ 55,00 pp

45-49 personen

€ 53,00 pp

50-54 personen

€ 51,60 pp

waar u kunt genieten van een heerlijke warme lunch,
bestaande uit soep, pannenkoek van de dag en een
dessert of koffie. Na de lunch neemt Theatergroep
Linquenda u (op dezelfde locatie) mee terug in de tijd

Inclusief:

met de theatervoorstelling “Terug naar vroeger”. De
theatervoorstelling is in twee delen, wat u de gelegenheid
geeft om in de pauze een bezoek aan het naastgelegen
Blikkenmuseum te brengen, met naast meer dan 10,000



Vervoer per luxe touringcar van 08.30-18.00 uur

oude blikken ook verkoop van streek en nostalgische



Entree en rondleiding Bakkerij-en IJsmuseum

producten. Het tweede deel van de theatershow sluiten



2 x koffie/thee met appelgebak en slagroom

we af met koffie/thee met Twentse brood, waarna we



terug rijden naar de opstaplocatie.




3-gangen pannenkoekenlunch

begrepen
Theatervoorstelling “Terug naar Vroeger”
2 x koffie/thee met Twents brood

Reservering mogelijk voor groepen van max. 55 pers
op basis van beschikbaarheid.
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Dagtocht Overijssel
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Tips Musea en Bezienswaardigheden

Overijssel
Genemuiden
Tapijtmuseum
Het maken van vloerbedekking in Genemuiden begon al
vroeg in de 16e eeuw met het weven van biezenmatten
als huisvlijt. Vanaf 1920 werden kokos- en sisalmatten
gemaakt, eerst handmatig en vanaf 1926 ook in
fabrieken op weefmachines. In het levendige
tapijtmuseum tonen vrijwilligers hoe tapijten door de
jaren heen gemaakt zijn.

Giethoorn
Diverse bedrijven
Altijd geslaagd is een bezoek aan ‘Hollands Venetië’
Giethoorn, waarbij natuurlijk een rondvaart door het
schilderachtige dorp niet mag ontbreken!
Wij hebben contacten met verschillende restaurants en
rondvaartbedrijven in Giethoorn.

Hellendoorn
Bakkerij- en IJsmuseum
Een erg leuke dagtochtbestemming is dit museum over
het maken van ijs en de banketbakkerij. U vindt hier een
indrukwekkende collectie gereedschappen, voorwerpen
en machines uit vroegere bakkerijen en uit het begin
van de ijsbereiding. Een rondleiding en demonstraties
brengen dit museum tot leven. Groepsreservering niet
mogelijk op woensdag.

Kalenberg
div. Rondvaartbedrijven
Vaartochten vanuit Kalenberg door het prachtige
Nationaal Park Weerribben-Wieden met ofwel de
Vrijstate II van Rondvaartbedrijf Jongschaap (beperkt
rolstoeltoegankelijk, max. 72 personen) óf met de
elektrisch aangedreven en overdekte “Weerribben
Express” met 49 zitplaatsen.

Oldeberkoop
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Kampen
Salonboot ‘De Veerman van Kampen’
Nieuw gebouwd maar met een prachtige nostalgische
uitstraling, vaart dit schip vanuit thuishaven Kampen
een prachtig stuk in de IJsseldelta. Rolstoeltoegankelijk
met invalidentoilet.

Ommen
Rederij Peters
Rondvaarten over de Vecht door de prachtige natuur
van het Overijsselse Vechtdal naar de oude sluis en stuw
van Vilsteren. Tijdens de boottocht wordt verteld over
het verleden en heden van Ommen en het Vechtdal.
Roltoeltoegankelijk met invalidentoilet.

Ootmarsum
Hot Marks
Tijdens een 45-60 minuten durende demonstratie zal
Glasblazer Mark u op zijn geheel eigen humoristische
wijze kennis laten maken met de wereld van glas. U bent
getuige hoe vloeibaar glas wordt gevormd tot een vaas,
schaal of misschien wel iets daar tussenin! Met
sfeervolle demonstratieruimte voor groepen tot 65
personen, in het pittoreske centrum van Ootmarsum.

Ossenzijl
Rondvaartbedrijf Tiemen Vaartjes

Tips Musea en Bezienswaardigheden

Overijssel

Rondvaarten door Nationaal Park Weerribben-Wieden
Met de speciaal gebouwde platbodem rondvaartboot,
die plaats biedt aan max. 60 pers., komt u op plaatsen
waar andere rondvaartboten niet kunnen of mogen
komen. Boot is open maar kan ook wind/waterdicht en
verwarmd indien nodig. Max. 2 rolstoelplaatsen.

Staphorst
Museumboerderij Staphorst
In deze gerestaureerde Staphorster boerderij is de
geschiedenis van Staphorst te zien in voorwerpen,
klederdracht en schliderijen. Combineer een bezoek aan
de museumboerderij met een klederdrachtshow en
rondrit met gids, en uw dagtocht wordt zeker een
succes!
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Gelderland
Het Oude Ambachten- en Speelgoedmuseum
Dit geweldig leuke en uitgebreide museum biedt een
rondgang langs 160 ambachten, winkeltjes van vroeger
en compleet ingerichte werkplaatsen. Zo vindt u er een
oude smidse, een scharensliep, een drogisterij, een
schoolklasje, een leerlooier, een slagerij, een drukkerij
en vele andere ‘oude’ beroepen. Precies zoals het
vroeger was… In het ambachten museum staat niets
achter glas, waardoor de spullen van dichtbij zijn te
bekijken en aan te raken. Rolstoelvriendelijk,
invalidentoilet aanwezig. Zie ook het
voorbeeldarrangement op pag. 24

Garderen
Veluws Zandsculpturenfestijn
Zandkunstenaars uit alle delen van de wereld creëren
jaarlijks de meest schitterende zandsculpturen in
Garderen op de Veluwe. Met jaarlijks een nieuw thema
(in 2018 is het thema “Hollandse Meesters” kijkt u uw
ogen uit!
In 2018 geopend van 13 april t/m 27 oktober.
Rolstoeltoegankelijk en invalidentoilet aanwezig.
Zie ook het voorbeeldarrangement op pag. 24

Harderwijk
Rederij Randmeer
Rederij Randmeer verzorgt vaartochten vanuit het
historische stadje Elburg of vanuit Harderwijk,
verschillende tochten mogelijk bijvoorbeeld over het
Veluwemeer of naar Kampen, Urk of Spakenburg. De
goed verzorgde schepen zijn uitstekend rolstoeltoegankelijk en voorzien van een invalidentoilet.

Tips Musea en Bezienswaardigheden

Barneveld / Terschuur

Harskamp
De Passiflora Hoeve
Niet alleen betoverend door de schoonheid van
honderden soorten Passiebloemen, Aristolochia’s,
Fuchsia’s en Hibiscussen maar ook een zeer uitgebreide
collectie tropische vlinders maken een bezoek aan de
Passiflora Hoeve in Harskamp zeker de moeite waard.
Voor groepen geopend vanaf half mei t/m 11 oktober.
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Dagtocht Gelderland
Voor een dagtocht in de provincie Gelderland beperken
wij ons tot een aantal voorbeeld bestemmingen die

Oude Ambachten en Zandsculpturen

vanuit het Noorden goed bereisbaar zijn in 1 dag.
Mocht u zelf een andere bestemming in de provincie
Gelderland in gedachten hebben, dan denken wij
natuurlijk graag met u mee om een passend arrangement
samen te stellen!
Het Oude Ambachten- en Speelgoedmuseum in Terschuur
is een fantastisch leuke dagtochtbestemming. In het museum
is een uitgebreide collectie van oude ambachten, diverse
wisseltentoonstellingen en oud speelgoed te vinden.
Er zijn ruim 160 verschillende oude ambachten, beroepen en
winkeltjes te vinden. Eén ding is zeker, tijdens het bezoek
komt u ogen tekort! U wordt ontvangen met een kopje
koffie of thee met gesorteerd gebak en aansluitend
bezoekt u het ambachtenmuseum. Na de lunch bezoekt u
het speelgoedmuseum met een indrukwekkende
verzameling van oud en antiek speelgoed.
Vervolgens brengt de bus u naar Garderen, waar u zich op
het Veluws Zandsculpturenfestijn zult verwonderen over de
prachtige zandsculpturen. Zandkunstenaars uit alle delen van
de wereld creëren hier jaarlijks de meest schitterende
zandsculpturen met jaarlijks een nieuw thema.
In 2018 is het thema “Hollandse Meesters”.
Na een afsluitend kopje koffie of thee met appelgebak
rijden we naar een dinerlocatie voor een goed verzorgd
drie-gangen diner.

Inclusief:

In overleg is dit arrangement natuurlijk ook te reserveren
zonder diner of met een meer uitgebreide (warme) lunch.

Vanaf Prijzen per persoon:

 Vervoer per luxe touringcar van
08.30-20.00 uur
 1 x koffie/thee met gesorteerd gebak
(2e kop koffie/thee € 1,- extra pp)
 Entree Ambachten & Speelgoedmuseum

35-39 personen

€ 71,00 pp

40-44 personen

€ 68,50 pp

45-49 personen

€ 66,00 pp

50-54 personen

€ 64,25 pp

begrepen
 Lunch (Soep,
2 broodjes, koffie/thee/melk/karnemelk)
 Entree Veluws Zandsculpturenfestijn
 1 x koffie/thee met appelgebak
(2e kop koffie/thee € 1,- extra pp)
 3-gangen diner tijdens terugreis
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Noord-Holland
Passagiersschip Zaanprinses
Vaargebied Zaandam-Zaanse Schans- Alkmaar, met een
ruim en rolstoelvriendelijk schip. Tijdens de rondvaart
wordt e.e.a. verteld over de omgeving. Eventueel te
combineren met een bezoek aan de Kaasmarkt in
Alkmaar (marktdag = vrijdag)

Broek op Langedijk
Museum Broeker Veiling
Bezoek de oudste doorvaar-groenteveiling ter wereld.
Het museum is een prachtig Rijksmonument waar
nostalgie en historie samenkomen. Het Rijksmonument
bestaat uit een afmijnzaal uit 1912 en lighallen uit 1922.
Met boeiende exposities, rondleidingen met gids,
rondvaarten in ‘Het Rijke der Duizend Eilanden en voor
groepen de mogelijkheid om zelf een spannende veiling
mee te maken.

Enkhuizen
Zuiderzeemuseum
Levendig museum waarin het leven rond de voormalige
Zuiderzee centraal staat. Binnenmuseum met
wisselende tentoonstellingen en buitenmuseum waar
verschillende authentieke gebouwen uit het voormalige
Zuiderzeegebied, zoals een kerk, een visrokerij, winkels
en woonhuizen te vinden zijn. Vanaf de busparkeerplaats wordt u met een museumboot in ca 15 minuten
naar het Buitenmuseum vervoerd langs stadje en haven
Enkhuizen.

Tips Musea en Bezienswaardigheden

Alkmaar / Zaandam

Schoorl
Zonnetrein Schoorl
In een prachtig bos-en duingebied van Staatsbosbeheer,
dat u normaal alleen met de fiets of wandelend mag
betreden, rijdt nu de electrische Zonnetrein door de
Schoorlse Duinen tijdens een rondrit van 1 uur en 45
minuten. Ook geschikt voor minder valide / senioren
groepen, de zonnetrein heeft max 3 rolstoelplaatsen.

Volendam / Marken / Katwoude
Verschillende mogelijkheden voor groepen,
bijvoorbeeld een bezoek aan een kaas &
klompenmakerij, Voldendam Experience, rondleiding
met gids, vaartocht Volendam-Marken of MarkenVolendam. Zie het voorbeeldarrangement op pag. 26
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Dagtocht
Noord Holland
Volendam staat wereldwijd bekend om de prachtige
niets dat het wordt bezongen als de parel van de
Zuiderzee. Op Marken is er niet zoveel veranderd. Het
voormalige eiland straalt nog steeds een oase van rust
uit. Een wandeling langs de ophaalbruggen en smalle
steegjes laat de echte charme van het schiereiland zien.

Vanaf Prijzen per persoon:

Rond 11.00 komen we aan op Marken. U wordt
opgewacht door een lokale gids in traditionele

25-30 personen

€ 66,25

30-34 personen

€ 61,50

35-39 personen

€ 58,00

40-44 personen

€ 55,50

45-49 personen

€ 53,50

klederdracht welke u gedurende de dag zal begeleiden
We beginnen met een bezoek aan een klompenmakerij
inclusief demonstratie over hoe klompen worden

Inclusief:

gemaakt, waarna een wandeling met reisleider door
Marken gemaakt wordt. Om 12:15 uur genieten we van



Huur luxe touringcar van 08.30-18.00

een warme lunch in een restaurant op Marken aan de



2 x koffie met gesorteerd gebak op

haven met zeezicht. U kunt kiezen uit gebakken visfilet of
kipfilet met salade en friet met groentesoep vooraf.

een locatie onderweg


Gids/reisleider Marken en Volendam



Warme 2-gangen lunch op Marken

uur bezoeken we de Cheese Factory Volendam inclusief



Overtocht Marken-Volendam

uitleg/demonstratie en kaasproeven. Daarna volgt nog



Bezoek Cheese Factory Volendam

Om 13:30 uur maken we de overtocht met de boot naar
Volendam waar u rond 14.00 uur aankomt. Rond 14.10

Dagtocht Volendam en Marken

haven en vele beroemde Nederlandse artiesten. Niet voor

begrepen
(vanille-ijsje tegen meerprijs € 2,50)

een rondleiding/wandeling met de reisleider door

inclusief uitleg, demonstratie en

Volendam, waarna u nog ruim een uur vrije tijd heeft in

kaasproeven

Volendam voordat de bus huiswaarts vertrekt.
• 16:00 uur retour

Oldeberkoop | info@coulanttouring.nl | tel. 0516-45 20 77 | www.coulanttouring.nl |

pag. 26

Dagtocht ‘t Gooi
Een geweldig leuke dagtocht met hele goede recensies
van groepen die u zijn voorgegaan, dit moet u echt
een keer gedaan hebben!

koffietijd in Hotel de Witte Bergen (vd Valk) in Eemnes
aanwezig zijn. Na een heerlijk kopje koffie met gebak
stappen we weer in de bus. Onze gids Martin de La
Mar van BN Tours neemt ons mee op een anderhalf
uur durende tocht door ’t Gooi. Hij vertelt u op zeer

Vanaf Prijzen per persoon:

enthousiaste en humoristische wijze leuke
wetenswaardigheden over verschillende Bekende
Nederlanders die hier wonen en laat ons hun

40-44 personen € 63,75

schitterende Villa’s zien.

45-49 personen € 61,50
50-54 personen € 59,00

Rond 12.30 uur zijn we weer bij het Van der Valk hotel
in Eemnes, waar gebruik gemaakt kan worden van een
uitstekend verzorgd en zeer uitgebreid lunchbuffet
inclusief soep, verschillende broodsoorten, vleeswaren,
salades, kroket en verschillende warme gerechten
(Live Cooking, de samenstelling is dagelijks wisselend).
Inclusief koffie, thee, diverse sappen en melk.
Na de lunch rijden we naar Maarssen, waar we een

Inclusief:

prachtige rondvaart over de Vecht maken. Tijdens de
vaart kunt u de schitterende dorpjes, buitenhuizen en
theekoepels langs de route bewonderen en genieten



Vervoer per luxe touringcar

van een kopje koffie of thee met een Petit Four



2 x koffie/thee met gebak

gebakje. Na afloop van de twee uur durende rondvaart



Rondrit met gids BN Tours

rijden we huiswaarts.



Zeer uitgebreid koud/warm lunchbuffet



Rondvaart Vecht (2 uren)

Let op! Het precieze tijdschema is afhankelijk van de
beschikbaarheid van de gids en de rondvaartboot.



BN-Tour en varen op de Vecht

We vertrekken ’s morgens mooi op tijd zodat we rond

begrepen
2 x koffie/thee met Petit Four
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