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Met veel genoegen presenteren we u onze najaarsreis naar Noord – Holland.
Dit jaar gaan we het zoeken boven Amsterdam, in het grootste
bloemenbollengebied van Nederland. Een prachtige streek met 52 kilometer
kust, kaasmarkten, historische molens, de Waddenzee die werelderfgoed is en
een rijkdom aan bezienswaardigheden van vroeger en nu. Niet enkel bier en
kaas, in ons prachtige en luxueze hotel worden we ook culinair verwend!
Het wordt hartstikke gezellig, reis je met ons mee?
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programma

Donderdag 10 november | Vertrek om 08:00u in Nazareth met
een eerste stop in Loenhout. We rijden richting Berkel - Enschot
waar we de abdij en de brouwerij van het Nederlandse
trappistenbier, La Trappe, bezoeken. Middagmaal ter plaatse. In de
late namiddag rijden we naar Akersloot. Kennismaking met ons
prachtige hotel en eventueel al even genieten van een zwempartij
of saunabezoek? Avondmaal in het hotel.
Vrijdag 11 november | Ontbijtbuffet in het hotel. In de
voormiddag rijden we naar Alkmaar, dé bekendste kaasstad van
Nederland, maar met nog véél meer troeven. Geleid bezoek aan het
kaasmuseum met proevertjes. Middagmaal in Alkmaar en daarna
gunnen we jullie wat vrije tijd om het stadje te verkennen, de toren
van de Sint- Laurenskerk te bezoeken of eventueel de winkelstraat
in te gaan. We rijden wat vroeger naar het hotel waar we kunnen
genieten van de vele faciliteiten. Avondmaal in het hotel.

Zaterdag 12 november | Andermaal schuiven we bij het
ontbijtbuffet aan. Vervolgens begeven we ons richting Zaandijk, waar
we de Zaanse Schans bezoeken, een uniek dorp vol houten huisjes,
molens, schuren en werkplaatsen. Alsof u in een postkaart loopt!
Nadien bezoeken we Volendam, waar we ook het middagmaal
gebruiken. In de namiddag staat er een ontspannende boottocht naar
het kleurrijke eiland Marken op de planning. Avondmaal in het hotel.
Zondag 13 november | Laatste ontbijt in ons heerlijke hotel, we
laden de bagage in de autocar en rijden richting Hoorn, de parel van
het Ijselmeer. Onze gids leidt ons rond in dit magische havenstadje
en laat ons de flair van de Gouden Eeuw voelen, de bloeiperiode in
Noord-Holland op vlak van wetenschap, handel en kunsten. Ons
middagmaal genieten we in een charmant, plaatselijk restaurant. In
de namiddag houden we halt in Gouda alvorens richting Nazareth te
rijden. Onderweg eten we nog een belegde boterham in Sint Niklaas. Voorziene thuiskomst rond 21:00 u.

Inbegrepen | vervoer gedurende de hele reis met luxe autocar****
verblijf in prachtig luxehotel****
alle voorziene maaltijden
gids ter plaatse

€ 650

ontbijt en aperitief op de autocar
boottocht en alle inkomgelden volgens het programma

Niet
Inbegrepen | tafeldranken
opleg éénpersoonskamer €210
inschrijven vóór 1 oktober 2022
door voorschot van 255 euro
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