DAGTOCHTEN 2019
(VOORLOPIG PROGRAMMA)
)))))))))))))))))))))))))))) Evenementen, Attracties & Shoppen
• Huishoudbeurs
za.16/2, ma.18 febr. t/m za.23 febr. Verblijf 11-18 uur (alleen vervoer €25,-)
€ 36,50
\
• Libelle Zomerweek do.23/5, vr.24/5, za.25/5, ma.27/5, di.28/5, wo.29/5 Verbl.11-18 uur (vervoer €24) € 39,50
• Amsterdam Rijksmuseum di.9/4, do.9/5, wo.5/6 T.g.v. van zijn 350ste sterfjaar presenteert het
rijksmuseum een grote Rembrandt-tentoonstelling. Incl. entree rijksmuseum & tentoonstelling
€ 59,• Havenrondvaart & Markthal Rotterdam wo.10/7, do.1/8, di.10/9
Incl. rondvaart Rotterdamse haven, bezoek Markthal Rotterdam en vrije pauze in het centrum.
€ 43,50
• Keukenhof en Noordwijk aan zee vr.12/4, za.13/4, wo.17/4, do.25/4, do.2/5, wo.8/5
za. 13/4 i.v.m. het bloemencorso geen bezoek aan Noordwijk.
Incl. entree Keukenhof. € 44,• Fruitcorso in Tiel za.21/9 Incl. zeer royaal ontbijtbuffet, tribune zitplaats en vrije pauze in Tiel
€ 63,-

)))))))))))))))))))))))))))) Verzorgde Dagtochten
• Verrassings-middagtocht di.4/6, do.11/7, wo.14/8 Incl. koffie + gebak, rondrit met gids, diner. € 53,• Verrassingstocht Duitsland 2019 di.18/6, wo.24/7, do.8/8, di.27/8, do.12/9, wo.25/9
Incl. koffie met gebak, uitgebreid lunchbuffet, excursie, pauze in bijzonder centrum, 3-gangen diner. € 75,• Betuwse Bloesemtocht di. 16/4, wo.24/4 Incl. koffie met gebak, boottocht met lunch
aan boord (koffietafel met kroket), vrije pauze in Tiel en een heerlijk uitgebreid 3-gangen diner.
€ 79,50
• Tulpenfestival Noord-Oostpolder vr.3/5, do.30/4 Incl. royaal ontbijtbuffet, Tulpenexcursie met
koffie+gebak, bosje tulpen, film en wandeling door de tuin, vrije pauze op Urk en 3-gangen diner. € 73,• Biesbosch rondvaart wo.22/5, do.20/6, wo.17/7, vr.16/8, do.19/9, wo.16/10 Incl. koffie + gebak,
Biesbosch rondvaart met lunch aan boord, pauze in vestingstadje Heusden en 3-gangen diner.
€ 79,• Harderwijk & het Palingmuseum wo.12/6, do.18/7, di.13/8, wo.18/9, do.17/10 Incl. lunchbuffet,
rondrit over de Veluwe, excursie en proeverij Palingmuseum, “dekselse pannetjes diner” + dessert € 67,• Historisch Leeuwarden (Culturele hoofdstad van Europa 2018) di.21/5, do.4/7, wo.7/8, do.5/9
Incl. royaal ontbijtbuffet, Beerenburgmuseum mèt proevertje, Praamvaart en 3-gangen diner.
€ 74,• Veelzijdig & historisch Haarlem vr.28/6, do.25/7, wo.21/8, vr.27/9 Incl. zeer royaal ontbijtbuffet,
stadswandeling en boottocht door het centrum van Haarlem, vrije pauze en 3-gangen diner.
€ 79,• Droomschip “Warsteiner Admiral” di.4/6, wo.28/8, di.17/9 Incl. koffie met gebak, 2 ½ uur
durende boottocht over Ems en Leda met een uitgebreid lunchbuffet & live muziek, 3-gangen diner. € 86,• Tecklenburgerland do.27/6, di.30/7, do.29/8, wo.11/9 Incl. koffie + gebak, koffietafel met roerei,
stadswandeling in vakwerkstadje Tecklenburg, schitterende natuurtocht en 3-gangen diner.
€ 72,• Cruiseschip werf Meyer in Papenburg wo.26/6, di.1/10 Incl. koffie+gebak, uitgebreid lunchbuffet,
rondleiding over de Meyerwerf incl. bedrijfsfilm, pauze centrum Papenburg en 3-gangen diner.
€ 79,• Herfsttintentocht 2019 di.8/10, do.24/10, wo.30/10 Incl. koffie+gebak, lunch, excursie, diner
€ 74,-

)))))))))))))))))))))))))))) Feestdag-verrassingstochten
Geniet van deze uitstekend verzorgde reizen door een natuurrijke omgeving. De routes en
bestemmingen zijn per datum verschillend.
De middagtochten zijn inclusief: 1x koffie met gebak, 1 consumptie óf excursie en 3-gangen diner.
De dagtochten zijn inclusief: 1x koffie met gebak, lunch, 1 consumptie óf excursie en 3-gangen diner.
• Paasverrassingstocht
ma. 22/4 (2e Paasdag)
Middagtocht € 55,- / Dagtocht € 76,• Hemelvaartsverrassingstocht do.30/5
Middagtocht € 55,- / Dagtocht € 76,• Pinksterverrassingstocht
ma.10/6 (2e Pinksterdag)
Middagtocht € 55,- / Dagtocht € 76,-

)))))))))))))))))))))))))))) Musicals, Concerten & Sport
• André Rieu in Maastricht Een avond met humor en ontroering en heel veel romantiek
Aankomst Maastricht 13.30 uur. Aanvang concert: 21.00 uur, duur ± 3,5 uur. za.6/7 & 20/7 rang 2 € 148,• Toppers in Concert 2019 “Happy Birthday” za.31/5, za.1/6 alleen vervoer € 27,- / Gold Zone 1 € 104,• Marco Borsato in de Kuip wo.29/5
alleen vervoer € 30,- / Tribune zitplaats vak R € 105,•
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Kastelruther Spatzen in Oberhausen De sfeervolle volksmuziek uit Zuid-Tirol. vr.22/2
rang 1 € 99,Mega ABBA Concert (Ahoy) De beste ABBA-show na de originele. vr.5/4 rang 1 € 125,- / rang 2 € 115,The Kelly Family, 25 Years (Düsseldorf)
vr.27/12 rang 1 € 123,- / rang 2 € 113,Andrea Berg Live Arena Tour
do.16/1/2020 Oberhausen rang 1 € 137,- / rang 2 € 127,za.18/1/2020 Keulen rang 1 € 144,- / rang 2 € 134,- zo.9/2/2020 Halle rang 1 € 139,- / rang 2 € 129,Soldaat van Oranje - De Musical zo.17/3, za.6/4, zo.12/5, zo.26/5
rang 1 € 119,- / rang 2 € 109,Disney’s The Lion King Middag: zo.27/01, zo.14/4, za.18/5, zo.23/6
rang 1 € 109,- / rang 2 € 94,MAMMA MIA! - De Musical Middag: zo.17/2, zo.31/3, zo.28/4
rang 1 € 98,- / rang 2 € 89,Cats - De Musical Middag: zo.14/4 in Groningen
rang 1 € 119,- / rang 2 € 114,Voetbalreis Schalke 04 - Vfl Wolfsburg zo.20/1 (aanvang 18 uur) Incl. zitplaats lange zijde
€ 89,F1 Hockenheim zo. 28/7 Incl. zitplaats oranjetribune met goed zicht op videoscherm & 5 bochten € 325,Het aanbod van Musicals, Concerten & Sportevenementen wijzigt bijna wekelijks!
Benieuwd naar ons actuele aanbod, kijk op: www.terbeekreizen.nl

