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Keulen/Wenen in kerstsfeer
Nog enkele plaatsen vrij

Kerstshoppen

Berlijn

André Rieu

Toppers in Concert

Bremen

Deze reis is o.a. inclusief:
• 2 Overnachtingen in 4* Park
Inn by Radisson Hotel Berlin
Alexanderplatz inclusief ontbijt
• Stadstour door Berlijn onder
leiding van een NL-gids
• Stadsrondrit Potsdam en
b ezoek aan Park Sanssouci
• Bezoek aan de glazen koepel
van het Reichstaggebouw (indien
mogelijk, entree gratis)
• Bezoek aan de Gedenkstätte
Berliner Mauer
• Vele schitterende kertmarkten

Nieuwjaarsconcert Ziggodome
za. 08/01/22 - 1 dag
zitplaats rang 1 + bus
€ 155,zitplaats rang 2 + bus
€ 140,alleen busvervoer
€ 29,-

Christmas Party

Deze prachtige historische Hanzestad is tijdens kerst- en adventtijd nog sfeervoller.
Deze reis is inclusief:
• Overnachting inclusief ontbijt
in het 4* centrumhotel Dorint
City-Hotel Bremen
• Vervoer per luxe touringcar en
begeleiding door een ervaren
chauffeur/reisleider
Vertrekdatum:
vr. 10/12/21
za. 11/12/21

Vertrekdatum:
vr. 10/12/21

Reissom:
Verblijf in 2-pers.kamer € 135,Toeslag 1-pers.kamer    € 28,50

1

Reissom
Verblijf in 2-pers.kamer € 270,Toeslag 1-pers.kamer
€ 76,50

1

DAG

DAG

Holiday on Ice

Diana & Zonen

Supernova

André Rieu in Wenen (op aanvraag)
wo. 17/11/21 - 7 dagen
• Overnachting halfpension 4* hotels
• Zitplaats rang 1 tijdens concert
• Diverse excursies o.a. Schönbrunn
Verblijf in 2-pers.kamer
€ 999,Toeslag 1-pers.kamer
€ 155,-

1

DAG

TINA

Vertrekdatum:
zo. 26/12/21 (2e kerstdag)
Reissom:
zitplaats rang 1 + bus
arena staanplaats + bus
alleen busvervoer

€ 129,€ 126,€ 35,-

1

DAG

Diney’s Aladdin

De Tina Turner Musical

Holiday on Ice is terug in Nederland! Bij SUPERNOVA komt u
ogen en oren tekort. De schaatsers zijn niet alleen op, maar zelfs
boven het ijs te zien. Acts van ’s
werelds beste performers zijn
gecombineerd met de nieuwste
technische mogelijkheden. Een
show die u niet snel zult vergeten.
De meerjarige Europese tournee
is in november 2019 in Duitsland
met groot succes in première
gegaan. Wij bezoeken de show in
de IJsselhallen in Zwolle.

Diana & Zonen is een koninklijk liefdesverhaal over rivaliteit, schuld en
romantiek. Beleef het meeslepende
verhaal van prinses Diana: naast
prinses vooral ook moeder, vechtend
voor het geluk van haar zonen. In
deze gloednieuwe musical schakelen we tussen het stormachtige liefdesverhaal van de jonge ‘Lady Di’ en
prins Charles en de op social media
breed uitgemeten romance tussen
prins Harry en Meghan Markle. In het
DeLaMar Theater Amsterdam.
Vertrekdatum:
zo. 19/12/21

Vertrekdatum:
zo. 12/12/21
Reissom:
zitplaats rang 1 + bus

André Rieu in Keulen
vr. 26/11/21 - 2 dagen
• Overnachting + ontbijt 4* Novotel
• Zitplaats rang 1 tijdens concert
• Vrije tijd Keulen en Düsseldorf
Verblijf in 2-pers.kamer
€ 260,Toeslag 1-pers.kamer
€ 43,-

Ook in 2021 kunt u genieten van
Jan Smit, Gerard Joling, Jeroen
van der Boom en René Froger. Tijdens dit winterse Toppers
feest in Ahoy Rotterdam gaan
ze samen met collega’s uit binnen- en buitenland weer uit hun
dak op de allergrootste kersthits
uit heden en verleden. De dresscode van 2021 is Christmas Red &
Snowy white.

€ 79,-

Reissom:
zitpl. Gouden rang + bus € 125,zitplaats rang 1 + bus
€ 115,-

De eerste musical over haar leven. Hoe een meisje uit Nutbush,
Tennessee, uitgroeide tot de onbetwiste ‘Queen of Rock-‘n-Roll’ –
dit is de musical van een doorzetter die zich niet aan de regels
hield, maar ze zelf maakte. Dit is
het echte, nietsontziende verhaal
van Tina Turner. De vrouw die alle
vooroordelen over leeftijd, kleur en
geslacht heeft getart. Tina Turner
is een van de bestverkopende artiesten ter wereld. In het Beatrix
Theater Utrecht.

Ben je klaar voor het wereldberoemde verhaal uit Duizend-enéén-nacht? Kom dan naar Disney’s
Aladdin in het AFAS Circustheater
Scheveningen. De grote Broadway
musical over de charmante straatdief Aladdin en de prachtige prinses Jasmine is al jaren een daverend
succes in internationale theaters.
Een wervelende show vol humor,
kleurrijke kostuums en special
effects die de harten gaat stelen van
het het Nederlandse publiek.

Vertrekdatum:
zo. 12/12/21, zo.20/03/22

Vertrekdata:
zo. 14/11/21, zo. 19/12/21 &
zo.9/01/22

Reissom luxe arrangement:
zitplaats rang 1, garderobe, koffie/
thee, pauze drankje + bus € 145,-

Reissom:
zitplaats premium + bus € 149,zitplaats rang 1 + bus
€ 139,-

Tel: 0546-621379 - E-mail: info@terbeekreizen.nl - www.terbeekreizen.nl - Uelserweg 35, 7651 KT Tubbergen
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Kerstreis Hildesheim
Geniet van een sprookjesachtige kerst in
het vakwerkstadje Hildesheim. U verblijft
in het luxueuze Van der Valk hotel dat is
gelegen aan één van de mooiste histo
rische marktpleinen van Duitsland. Temidden van de imposante vakwerkhuizen ligt
de sfeervolle kerstmarkt. Het programma
biedt een a
angename kerstbeleving met
cultuur, natuur en culinaire traktaties.
Dag 1: Tijdens de heenreis kunt u bij een
sfeervol restaurant genieten van twee kopjes koffie en gebak, waarna we verder rijden
naar Bückeburg. Het rijkelijk versierde interieur van slot Bückeburg doet u verbazen
tijdens de rondleiding. Typische renaissance
stijlelementen zoals de puntgevelhuizen
met hun cirkelvormige opzetstukken evenals ornamenten in de vorm van slakken en
schelpen als gevelversiering zijn kenmerkend voor slot Bückeburg. De imposante en
in rococostijl gebouwde feestzaal doet nog
steeds dienst bij vorstelijke aangelegenheden. Aansluitend rijden we naar Hildesheim.
Halverwege de middag komen we aan in
ons luxe hotel. U heeft de mogelijkheid om
een bezoek te brengen aan de kerstmarkt
(voor de deur van het hotel) die vandaag tot
20.00 uur geopend is
Dag 2: Op originele wijze maakt u na het
ontbijt kennis met de stad van de “Tausendjähriger Rosenstock”. Gekostumeerde gidsen vertellen u tijdens de stadswandeling op
humoristische wijze vele wetenswaardigheden over de rijke geschiedenis van
Hildesheim. Het stadje, dat beschouwd
wordt als de onbetwiste hoofdstad van de
romaanse cultuur werd gesticht in het jaar
815 als bisschopsstad en bezit maar liefst
vijf romaanse kerken. Vooral de eeuwenoude
kroonluchter en de rozenstruik van de
Mariendom zijn geliefd. In de loop
van     d e      m iddag       wordt       u in    het hotel
verwacht voor het gebruik van een
‘Weihnachtscocktail’. Aansluitend kunt u
genieten van een viergangen ‘Christkindl
Menü’ en vindt er een gezellige ‘Weihnachtsfeier’ met kleine kerstcadeutjes plaats.
Dag 3 (1e kerstdag): U zou vanochtend een
kerkdienst kunnen bijwonen. Rond het middaguur vertrekken we naar Wolfsburg waar

progr
ma
vern ieuwadmin
2019

we een bezoek brengen aan Autostadt.
Onder leiding van een deskundige gids
maakt u een reis door de wereld van de mobiliteit. Het themapark van Volkswagen
biedt een afwisseling van architectuur,
design en natuur. Tijdens de wintermaanden
is het park omgetoverd tot sfeervol winter
wonderland. Aan het einde van de middag
keren we ter ug naar Hildesheim waar u
vanavond wordt verwacht voor een feestelijk
‘Weihnachtsbuffet’ met muziek. Aansluitend
wordt u een heerlijke ‘Feuerzangenbowle’
aangeboden waarbij de bowl met behulp
van een tang in het open vuur wordt verwarmd. Een heel bijzonder en smakelijk
gebeuren.
Dag 4 (2e kerstdag): Na het ontbijt rijden we
via een toeristische route naar Wernigerode.
Idyllisch is de rit per stoomtrein die we
vanaf Wernigerode maken naar Drei Annen
Hohne. Dit traject maakt deel uit van het
langste, aaneengesloten smalspoornetwerk
in Europa en verovert gegarandeerd het hart
van iedere treinliefhebber. Per touringcar
keren we terug naar het centrum van Wernigerode om een bezoek te brengen aan de
gezellige wintermarkt in het centrum.
Onderweg krijgt u op een mooie locatie een
smaakvolle versnapering aangeboden. Wernigerode wordt ook wel de kleurrijke stad in
de Harz genoemd. De met vakwerkhuizen
bebouwde straten vormen het typische
stadsbeeld van het karakteristieke centrum.
Het ‘Rathaus’ is één van de markantste stadhuizen van Duitsland. Halverwege de middag keren we terug naar Hildesheim waar u
in het hotel kunt genieten van koffie met
gebak en een viergangen keuzediner.
Vandaag is de kerstmarkt in Hildesheim
geopend tot 20.00 uur.
Dag 5: Na het ontbijt verlaten we Hildesheim
en rijden naar het kuurstadje Bad Salzuflen.
Deze regio noemt men ook wel de ‘gezondheidstuin van Duitsland’ vanwege het grote
aantal kuuroorden. In het historische
centrum bent u te gast op de ‘Weihnachts
traum’. Tussen de levende dieren en
k raampjes met culinaire versnaperingen en
traditioneel
vakmanschap
vormt
de
i mposante kerstpiramide het middelpunt

van deze ‘kerstdroom’. De handgesneden

figuren uit het Ertsgebergte in deze 12 meter
hoge piramide zorgen voor grote ogen bij de
bezoeker. Tijdens het verblijf zou u ook een
bezoek kunnen brengen aan het ‘Kurpark’
met het herkenbare gradeerwerk waar zoutdeeltjes aan de lucht wordt toegevoegd.
Vervolgens keren we terug naar Twente waar
u wordt verwacht voor een heerlijk afscheidsdiner.
Uw hotel: Het schitterende en luxueuze Van
der Valk hotel Hildesheim is gunstig gelegen
aan het historische marktplein in het centrum. Achter de authentieke vakwerkgevel
schuilen luxe kamers voorzien van bad of
douche, toilet, minibar, tv, koffie- en thee
faciliteiten. Daarnaast beschikt het hotel over
een stijlvol restaurant, gezellige bar,
z wembad, sauna en een solarium.
Beoordeling Booking.com: Fantastisch 8.8
Internet: www.hildesheim.vandervalk.de/nl
Vertrekdatum: do. 23/12/21
Reissom: in een 2-pers.kamer € 679,- p.p.
toeslag 1-pers.kamer € 85,- p.p.
Arrangement:
• 4 overnachtingen in het luxeuze 4-sterren
Van der Valk hotel Hildesheim inclusief
uitgebreid ontbijtbuffet en diner (1x 3-gangen
diner / 2x 4-gangen diner / 1x feestelijk
kerstdinerbuffet).
• 2x koffie met gebak op de heenreis
• rondleiding door Schloss Bückeburg
• humoristische rondleiding door Hildesheim
o.l.v. gekostumeerde gidsen
• ‘Weihnachtscocktail’ & ‘Weihnachtsfeier’
met cadeautjes in het hotel op kerstavond
• entree en rondleiding Autostadt Wolfsburg
• ‘Feuerzangenbowle’ op 1e kerstdag in het
hotel
• rit per idylische stoomtrein van
Wernigerode naar Drei Annen Hohne
• op 2e kerstdag onbeperkt koffie of thee met
een stuk gebak.
• bezoek aan de kerstmarkt van
Wernigerode en Bad Salzuflen
• uitstekend verzorgd 3-gangen afscheidsdiner
• vervoer per luxe touringcar en begeleiding
door een ervaren chauffeur/reisleider

Tel: 0546-621379 - E-mail: info@terbeekreizen.nl - www.terbeekreizen.nl - Uelserweg 35, 7651 KT Tubbergen
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Kerstreis Dinkelsbühl
Kronkelende straatjes, met kinderhoofdjes geplaveide pleintjes, ontelbare vakwerkhuizen, de imposante munsterkerk,
een bijna volledig intacte stadsmuur met
torens en poorten en idylische stadsgrachten. Ze vormen het decor van Dinkelsbühl én van deze fanstastische Kerstreis. Het superior 4-sterrenhotel Meiser
Design verwelkomt u voor een heerlijke
kerstbeleving, een kerstbeleving in het
idylische Dinkelsbühl.
Dag 1: Tijdens de heenreis kunt u bij een
sfeervol restaurant genieten van een kopje
koffie met gebak waarna we verder rijden
naar Kassel voor een bezoek aan Kasseler
Sprookjeskerstmarkt. Deze kerstmarkt is
onlosmakelijk verbonden met de wereldberoemde sprookjes van de gebroeders
Grimm die in Kassel werden opgetekend.
Aansluitend rijden we naar Dinkelsbühl
waar we aan het einde van de middag ons
luxe hotel bereiken. U kunt vanavond genieten van een 3-gangen diner met frontcooking buffet.
Dag 2: Na gebruik van een uitstekend ontbijtbuffet start een interessante gidsgeleide rondrit door de Romantische Straße. We
hebben een uitgebreid verblijf op de gezellige kerstmarkt van het werkelijk prachtige
stadje Rothenburg ob der Tauber. Ook
vanavond tonen de koks in het hotel hun
vaardigheden tijdens het frontcooking
buffet.
Dag 3: Vandaag gaan we Dinkelsbühl verkennen. Onder leiding van een deskundige
gids bezoeken we de mooiste plekjes en
het museum “Haus der Geschichte” dat
gaat over de ontwikkeling van Dinkelsbühl
door de tijd. Tijdens de rondgang wordt u
getrakteerd op Gluhwein. Van 17.30 uur tot
18.30 uur kunt u in het hotel genieten van
een sfeervol samenzijn met voordrachten
en kerstmuziek. Het vormt een toepasselijke inleiding op het luxe kerstdiner van
vanavond.
Dag 4 (1e kerstdag): De ochtend van deze
Eerste Kerstdag kunt u naar eigen inzicht
doorbrengen. U zou bijvoorbeeld een kerstmis of kerstdienst kunnen bezoeken.

Vanmiddag staat een rondrit door de schilderachtige Romantische Straße op het programma waarbij we tevens een bezoek
brengen aan Nördlingen. Dit stadje, met z’n
volledig intacte stadsmuur met torens en
poorten, z’n prachtige huizen uit de middeleeuwen en de renaissance is een juweeltje. Aan het einde van de middag kunt
u in de St. Pauluskerk in Dinkelsbuhl een
sfeervol kerstconcert bijwonen dat traditiegetrouw wordt verzorgd door de Stadtkapelle samen met het mannenkoor Concordia 1831. Aansluitend kunt u natuurlijk
weer genieten van een heerlijk diner in ons
hotel.
Dag 5 (2e kerstdag): Op de Tweede Kerstdag maken we opnieuw een mooie rondrit
door de streek van de Romantische Straße.
Er wordt een pauze ingelast in het plaatsje
Dürrwangen waar u ’s middags een Kerstconcert van de Dürrwanger Harles-Sänger
kunt bijwonen. Eenmaal terug in het hotel
kunt u weer genieten van de culinaire kunsten van de koks tijdens het 3-gangen
frontcooking buffet.
Dag 6: Na het gebruik van het uitgebreide
ontbijtbuffet verlaten we Dinkelsbühl en
rijden we naar Frankfurt am Main. Hier, in
deze indrukwekkende metropool kunt u
aan boord gaan voor een circa 50 minuten
durende rondvaart en ontdekt u de Mainmetropool in al haar diversiteit. Stedelijk,
glinsterend, levendig en tegelijkertijd historisch en charmant maar altijd de moeite
waard. Tegen de avond bereiken we de
Twentse regio en kunt u genieten van een
goed verzorgd afscheidsdiner.
Uw hotel: U verblijft in het uitstekende, op
slechts 300 meter van de Altstadt gelegen
superior 4-sterrenhotel Meiser Design. Alle
comfortabele kamers zijn voorzien van bad
of douche en toilet, extra lange bedden,
kast, kluisje, koelkastje, bureau, flatscreen
tv en airconditioning. Daarnaast beschikt
het hotel over een bar en een restaurant,
een tuin en een terras, een 24-uursreceptie,
een cadeauwinkel en gratis WiFi.
Beoordeling Booking.com: 8.9 Heerlijk
Internet: https://meiser-hotels.de/design/

n ieuwe Reis
Vertrekdatum: wo. 22/12/21
Reissom: in een 2-pers.kamer € 810,- p.p.
toeslag 1-pers.kamer € 190,- p.p.
Arrangement:
• 5 Overnachtingen in het 4-sterren superior
hotel Meiser Design inclusief uitgebreid
ontbijtbuffet en 3-gangen frontcooking
buffet.
• kopje koffie met gebak op de heenreis.
• bezoek aan de kerstmarkten van Kassel en
Rothenburg ob der Tauber.
• gidsgeleide rondrit door de streek van de
Romantische Strasse.
• stadswandeling in Dinkelsbühl onder
leiding van een gids inclusief bezoek aan
het museum “Haus der Geschichte” en een
glas Gluhwein.
• een sfeervol samenzijn met voordrachten
en kerstmuziek op kerstavond in het hotel.
• bezoek aan Nördlingen
• bezoek aan het sfeervolle kerstconcert in
de St. Pauluskerk in Dinkelsbuhl dat
traditiegetrouw wordt verzorgd door de
Stadtkapelle samen met het mannenkoor
Concordia 1831.
• bezoek aan het kerstconcert van de
Dürrwanger Harles-Sänger.
• circa 50 minuten durende rondvaart door
Frankfurt am Main.
• uitstekend verzorgd 3-gangen afscheidsdiner.
• vervoer per luxe touringcar en begeleiding
door een ervaren chauffeur/reisleider.
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Sicilië; Parel aan de Middellandse Zee
Het mediterrane Italiaanse eiland Sicilië is
voor velen een onverwachte parel. Vele
volkeren (Grieken, Romeinen, Arabieren en
Spanjaarden) hebben in de loop van de
geschiedenis
indrukwekkende
sporen
achtergelaten op het eiland. Ook de natuur
is prachtig met grillige kusten en een
glooiend, bergachtig landschap. In maart/

april beginnen de bloemen weer te bloeien
en is het nog rustig bij de culturele trekpleisters van het eiland. De besneeuwde
vulkaantop van de Etna is bij helder

voorjaarsweer vanaf vele plaatsen op het
eiland te zien. Behalve met Sicilië maakt u
tijdens deze reis ook kennis met het chique
Milaan en gaan we per gondel naar de
Zwitserse bergtop Pilatus bij Luzern.
Dag 1: Vanaf Twente rijden we via de snelste
route zuidwaarts. Diner en overnachting in
de Zwitserse grensstreek.
Dag 2: Na het ontbijtbuffet rijden we via
Zwitserland naar het chique Milaan, de
tweede stad van Italië en vooral bekend als
winkel-, mode- en voetbalstad. Een deskundige gids neemt u mee door het historische
hart met o.a. de beroemde Dom en het prachtige Galleria Vittorio Emanuele II. Aansluitend rijden we naar Genua waar we dineren
en vervolgens inschepen voor de overtocht
naar Sicilië (23.00 uur afvaart).
Dag 3: ’s Avond rond 19.00 uur meren we aan
in Palermo, de Siciliaanse hoofdstad.
Vervolgens rijden we naar de mooie

m iddeleeuwse kuststad Cefalù waar we

dineren en overnachten in een uitstekend 5*
hotel gelegen aan de strandpromenade.
Dag 4: Met een ervaren gids maken we een
tocht van circa 5 uur waarbij we Palermo &
Monreale verkennen. De Siciliaanse hoofdstad Palermo heeft oorlogsschade o
 pgelopen,
maar u vindt er nog steeds statige barokke
gebrouwen en veel Arabische invloeden in
sfeervolle straatjes en steegjes. In de rustgevende bergen, even buiten de stad ligt
Monreale, een schitterend kloostercomplex.
We bezoeken de kathedraal met haar indrukwekkende interieur waar verschillende
b ouwstijlen elkaar ontmoeten en de wanden
zijn bekleed met gouden mozaïeken (voor
bezoek aan de kruisweg geldt een toeslag).

Dag 5: Vanochtend neemt een gids u mee
door het middeleeuwse centrum van Cefalù
met smalle pittoreske straatjes, fraaie ornamenten en vele kerken. ’s Middags rijden we
naar het oosten, nabij de Etna. Ons 4* hotel
waar we 3 nachten verblijven is uiteraard
eenvoudiger dan het hotel in Cefalù.
Dag 6: Vandaag staat een dagtocht naar de
Etna en Toarmina op het programma. Onder
leiding van een gids maken we een wandeling naar de Silvestri-kraters en zien we de
lavastromen van 1983, 2001 èn augustus 2021.
Toarmina met de Etna op de achtergrond
wordt wel de p arel van de Ionische kust genoemd. Deze historische pleisterplaats van
aristocraten en vorsten is het bekendste
toeristenoord op Sicilië. Het klassieke GrieksRomeinse 
t heater dat een adembenemend
uitzicht op de Etna en op zee biedt is het
beroemdste bouwwerk.
Dag 7: Na het ontbijt vertrekken we voor een
dagtocht naar Syracuse en Noto. Syracuse
was ooit de machtigste stad van het Middellandse Zeegebied. Er is nog veel zichtbaar
van de rijke geschiedenis van prehistorie tot
baroktijd. We bezoeken het archeologische
terrein met o.a. het oude Griekse en Romeinse
theater en het ‘Oor van Dionysius’. Noto is in
1693 door een aardbeving volledig verwoest
en vervolgens door de beste Siciliaanse
bouw
m eesters opnieuw opgebouwd tot
ware barokstad. Sinds Noto tot het UNESCO
werelderfgoed behoort wordt hard gewerkt
om het in oude luister te herstellen.
Dag 8: We nemen afscheid van ons hotel en
rijden voor een pauze naar de tweede stad
van Sicillië, Catania. Catania werd even
a ls
Noto in 1693 verwoest en staat eveneens op
de werelderfgoedlijst. De P iazza Duomo is
het kloppende hart van de stad met vele
barokgebouwen waaronder de kathedraal en
het stadhuis. Midden op het plein staat het
symbool van de stad: de Fontana dell’Elefante (de fontein van de o
lifant). Aansluitend
rijden we naar Paler mo waar we zullen
dineren en inschepen op de ferry naar Genua
(afvaart 23.00 uur).
Dag 9: Na een nacht en een dag op zee komen
we rond 19.00 uur aan in de haven Genua.
Vervolgens rijden we naar ons 4* sterren
h otel in de omgeving van Genua.

Dag 10: We verlaten de regio Genua en rijden
naar het Zwitserse Luzern waar we in de loop
van de middag aankomen. Hier maken we een
prachtige gondelvaart naar het bovenste station
van de 2132 meter hoge Pilatus. Vanaf het mooi
aangelegde bergstation heeft u een schitterend
uitzicht op de besneeuwde bergtoppen en kunt u
iets gebruiken in één van de horecagelegen
heden. Aansluitend rijden we naar ons
overnacht ingshotel nabij de landsgrens.
Dag 11: Met enkele tussenstops keren we terug
naar Nederland. Eenmaal in de Twentse regio
kunt u genieten van een heerlijk afscheidsdiner.
Uw hotel: U overnacht en ontbijt twee keer in
een binnencabine op de veerboot Genua – Palermo v. v. van rederij GNV, Grandi Navi Veloci
(w w w.gnv.it/d e/gnv-rou t en/genua-pa ler mo.
html). Op Sicilië verblijft u 2 nachten in superde-luxe 5* Hotel Cefalù Sea Palace in Cefalù
(www .cefaluseapalace.it) en 3 nachten in een
uitstekend 4* hotel aan de oostelijke zijde van
het eiland, in de omgeving van de Etna.
Vertrekdatum:
ma. 21/03/22
		wo. 12/10/22
		
Reissom onder voorbehoud:
in een 2-pers.kamer/binnencabine €1299,- p.p.
toeslag 1-pers.kamer/binnencabine    €     180,- p.p.
Buitencabine alleen op aanvraag mogelijk
Toeslag € 50,- per cabine
Arrangement:
• 8 overnachtingen in 4 en 5* hotels inclusief
ontbijt en diner
• 2 overnachtingen in binnencabine op de GNV
veerboot Genua-Palermo inclusief ontbijt
• 3-gangen diner in Genua op dag 2
• 3-gangen diner in Palermo op dag 8
• stadsbezichtiging Milaan met NL- of D-gids
• NL- of D-gids voor tocht Palermo & Monreale
• entree kathedraal Monreale
• stadsbezichtig Cefalù
• NL- of D-gids dagtocht Etna & Taormina
• entree amfitheater Taormina
• NL- of D-gids dagtocht Syracuse & Noto
• entree archeologische terrein Syracuse
• gondeltocht v. v. naar top Pilatus in Luzern
• 3-gangen afscheidsdiner
• vervoer per luxe touringcar
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Dagtochten Herfst, Kerst, Advent en Winter:
 Herfsttintentocht Drente
do.28/10 - wo.17/11
Koffie met gebak, uitgebreide lunch, Museumboerderij de Karstenhoeve, 3-gangen diner
€
 Advocaat proeven bij boerin Agnes
wo.10/11
Koffietafel, rondrit met gids door Geopark Hondsrug, advocaatproeven bij Agnes, diner
€
 Ludieke theatertocht Boerenopstand
wo.27/10 - do.18/11
Tijdreis met theateracts door Bert Eeftink & Thea Kroese. Expo-bezoek, koffie met krentenwegge,
rondrit, uitgebreide lunch en rondleiding bij Erfgoed Bossem, 4-gangen themadiner, presentje. €
 Volendam & Marken
di.16/11
Uitgebreid ontbijtbuffet, dorpswandeling Volendam, boot Volendam-Marken, 3-gangen diner €
 Ambachtelijk Gouda
vr.12/11
Uitgebreid ontbijtbuffet, demonstratie van 2 ambachten, proeverij, vrije pauze, 3-gangen diner €
 Kaarsjesavond bij de Orchideeënhoeve
vr.10/12 - za.18/12
Twee kopjes koffie met kerstgebak, entree Orchideeën Hoeve (verblijf van 16.00 - 20.00 uur)
€
 Country & Christmas Fair Kasteel de Haar di.23/11 - vr.26/11 - za.27/11
Verblijf: di. & za. 11-16 uur / vr. 17- 21.30 uur. Alleen vervoer € 27,50 p.p. Entree en vervoer €
 Margriet Winterfair Den Bosch 2021
vr.19/11 - za.20/11 - ma.22/11 - di.23/11 - wo.24/11
Verblijf van 12 - 18 uur.
Alleen vervoer € 30,- p.p. Entree en vervoer
€
 Huishoudbeurs Amsterdam 2022
za.19/2 - ma.21/2 t/m za.26/2 dagelijks
Verblijf van 11 - 18 uur.
Alleen vervoer € 26,- p.p. Entree en vervoer
€
 Kerstverrassingstocht
zo.26/12 (2e kerstdag)
Dagtocht: lunch, entree Orchideeën Hoeve, consumptie en heerlijk 4-gangen kerstdiner
€
Middagtocht: koffie met gebak, verrassing, mooie rondrit en heerlijk 4-gangen kerstdiner
€
 IJsbeeldenfestival Zwolle
do.27/1 - do.24/2
Lunch, entree IJsbeeldenfestival, uitgebreid 3-gangen winterdiner met live muziek		
€
 Skiën of wandelen in Winterberg
Bij voldoende sneeuw! Kijk op onze site.

Kerstmarkten:

78,75,79,87,81,47,42,50
47,37,50
89,67,79,-

		

Verblijf op de kerstmarkten (zie kleur van de datum):		
DAG: 11.00 - 18.00 uur / AVOND: 13.00 - 20.00 uur

 Kersttijd in CentrO Oberhausen
 Kerstmarkt in Hanzestad Bremen
 Sprookjesachtig verlicht Essen
 Kersttijd in het luxe Düsseldorf
 Kerst in Domstad Keulen
 Historische kerstmarkt Osnabrück
 Romantische kerstsfeer in Münster
		

vr.26/11 - vr.10/12 - vr.17/12 - zo.19/12		 €
za. 4/12 - wo.8/12 - za.11/12 - di.14/12 - vr.17/12
€
wo.1/12 - do.9/12 - zo.12/12			€
ma.29/11 - do.2/12 - di. 7/12 - wo.15/12 - za. 18/12 €
za.27/11 - di. 7/12 - do.16/12 			 €
do.9/12 - di.21/12				 €
di.30/11 - vr.3/12 - wo.8/12 - vr.10/12 - za.11/12 ma.13/12 - do.16/12 - za.18/12 - wo.22/12		
€

25,26,50
25,26,27,23,22,50

Musicals, Concerten en Shows:







Soldaat van Oranje - De Musical
Holland zingt Hazes
14 - De Musical
Music Show Scotland Oberhausen
André Rieu op het Vrijthof Maastricht
Kastelruther Spatzen Emsland Arena

wo.17/11 - wo.15/12
Rang 2
€109,za.19/3
Staanplaats €129,za.8/1			
za.17/12/22
Rang 2
€ 85,vr.15/7 - za.16/7 - vr.22/7 Rang 2
€155,vr.18/3
Alleen bus € 25,-

€ 119,€ 129,€ 125,€ 93,€ 175,+Entree € 105,Rang 1
Rang 1
Rang 1
Rang 1
Rang 1

Elders in deze folder:  Aladdin  Diana & Zonen  Holiday on Ice  Tina  Toppers in Concert

Voor alle reizen geldt: géén aanbetaling- en géén reserveringskosten.
Onze opstapplaatsen zijn in de regio Twente.
Kijk op onze site voor meer informatie!
N.b.: de vermelde programma’s zijn onder voorbehoud
Dit is een uitgave van ter Beek Reizen B. V. Niets uit deze uitgave mag
worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt zonder
schriftelijke toestemming van ter Beek Reizen. Druk- en zetfouten voorbehouden.
Teksten en vormgeving:
Foto voorzijde:
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