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Verzorgde Dagtochten

• De Beentjes van Sint-Hildegard di.28/7, wo.12/8, vr.28/8, wo.9/9, vr.2/10 Incl. koffie+gebak
filmbezoek, luxe lunch bij filmlocatie, rondrit langs locaties gebruikt in de film onder leiding van
Thea Kroese, bezoek Bad Bentheim

€ 69,-

• Verrassingsmiddagtocht di.4/8, wo.2/9 Incl.koffie+gebak, excursie, 3-gangen diner.

€ 49,50

• Verrassingsdagtocht Nederland 2020 do.6/8, wo.19/8, vr.11/9, wo.30/9 Incl. koffie
met gebak en uitleg, koffietafel met kroket, smakelijke excursie en een heerlijk 3-gangen diner.

€ 75,-

• Ambachtelijk Gouda vr.14/8 Incl. ontbijtbuffet, demonstratie van twee ambachten en proeverij
van bier, kaas en stroopwafel, vrije pauze in Gouda en 3-gangen diner.

€ 78,-

• Biesbosch rondvaart di.18/8, do.17/9 Incl. koffie met gebak, Biesbosch rondvaart incl.
koffietafel met kroket aan boord, pauze in vestingstadje Heusden en 3-gangen diner.

€ 81,-

• 75 Jaar bevrijding wo.29/7, do.27/8 Incl. koffie met gebak, entree Vrijheidsmuseum Groesbeek,
lunchbuffet, Battlefieldtour Operatie Market Garden, pauze ‘s Heerenberg en diner.

€ 76,-

• 75 Jaar bevrijding in zand wo.5/8, vr.4/9 Incl. koffie met gebak, koffietafel met
kroket, entree Zandsculpturenfestijn Garderen (thema ‘75 jaar bevrijding”) en 3-gangen diner.

€ 75,-

• Kersen plukken en beleven do.23/7 Incl. zeer uitgebreid ontbijtbuffet, koffie met kersenflap,
rondrit met pluktrein, veilingspel incl. fles kersensap, kersen plukken, pauze Tiel en 3-gangen diner.

€ 77,-

• Advocaat proeven bij boerin Agnes do.9/7, do.13/8,di.8/9 Incl. koffietafel+roerei, rondrit
Geopark-Hondsrug-Hunebedden, advocaat proeverij boerin Agnes (Boer zoekt Vrouw) en diner.

€ 72,-

• Tecklenburgerland & Bad Rothenfelde do.20/8, wo.9/9, do.24/9 Incl. koffie met gebak,
koffietafel met roerei, rondleiding Kurpark en Rosengarten Bad Rothenfelde, vrije pauze en diner. € 74,• Cruiseschip werf Meyer in Papenburg vr.25/9, wo.7/10 Incl. koffie+gebak, uitgebreid lunchbuffet,
rondleiding over de Meyerwerf incl. bedrijfsfilm, pauze centrum Papenburg en 3-gangen diner.
€ 82,• Herfsttintentocht 2020 do.8/10, di.13/10, wo.21/10, di.27/10 koffie+gebak, lunch, excursie, diner

€ 76,-

• Havenrondvaart & Markthal Rotterdam wo.26/8, di.15/9, do.1/10
Incl. rondvaart Rotterdamse haven, bezoek Markthal Rotterdam en vrije pauze in het centrum.

€ 46,-

))))))))))))))))))))))))))))

Musicals, Concerten & Sport

• Musical Soldaat van Oranje Middag: zo.6/9, za.19/9, zo.4/10, zo.25/10, zo.22/11
Het publiek beleeft de voorstelling in een 360 graden draaiende theaterzaal rang 1 € 119,- / rang 2 € 109,• André Rieu kerstconcert in Maastricht zo.20/12
Het publiek wordt door André Rieu getrakteerd op een sprookjesachtig kerstconcert.
Aanvang kerstconcert: 15.00 uur.
zitplaats rang 1 €169,• André Rieu Nieuwjaarsconcert 2021 - Ziggo Dome Amsterdam za.9/1
Aanvang concert: 19.00 uur, duur ± 2,5 uur.
rang 1 € 155,- / rang 2 €140,• Toppers in Concert - “Christmas Party of the Year” za.26/12 Zing en swing mee op de allergrootste
kersthits. Dresscode:Christmas Red & Snowy white alleen vervoer € 35,- / rang 1 €129,- / staanplaats €126,-

Het aanbod van Musicals, Concerten & Sportevenementen wijzigt bijna wekelijks!
Benieuwd naar ons actuele aanbod, kijk op: www.terbeekreizen.nl

