Dagtochtenprogramma 2022
VOORLOPIG PROGRAMMA

Verzorgde (mid)dagtochten
• Heropening Paleis ’t Loo vr.22/4, di.17/5, do.16/6, wo.13/7, di.23/8, do.22/9 Ontbijtbuffet, entree 	
Paleis ‘t Loo (paleis, tuinen, stallen en koetshuizen) met audio-guide, rondrit Kroondomeinen, diner
• Stad Groningen & Ommeland di.26/4, do.9/6, di.26/7, do.11/8 Koffie en gebak, stadswandeling
Groningen, lunch aan het water, rondrit door Groningen, entree kasteeltuin Menkemaborg en diner
• Historisch Leeuwarden wo.18/5, di.28/6, vr.29/7, wo.24/8, di. 20/9
Royaal ontbijtbuffet, Praamvaart, Gruttersmuseum, vrije pauze in Leeuwarden en 3-gangendiner
• Friese Meren do.30/6, do.15/9 Lunch, rondvaart Friese meren (2 uur), pauze in Sneek, 3-gangendiner
• Advocaat proeven bij boerin Agnes do.21/4, di.14/6, do.14/7, do.18/8, do.15/9 & di.11/10 Lunch,rondrit
Geopark-Hondsrug-Hunebedden, advocaat proeven bij boerin Agnes (Boer zkt Vrouw) en diner
• Betuwse Bloesemtocht di.5/4, di.19/4 & do.5/5
koffie met gebak, boottocht met lunch, pauze in Tiel en 3-gangendiner
• Hanna van Hendrik za.9/7, za.16/7
Lunch, rondrit met Thea Kroese, zitplaats matineevoorstelling (14.00 uur)
• Kersen plukken en beleven wo.6/7, di.19/7 Royaal ontbijtbuffet, koffie met gebak, rondrit per
treintje door de kersengaard met uitleg, half pond kersen, vrije pauze in Tiel en 3-gangendiner
• Cruiseschip werf Meyer in Papenburg di.30/8, wo.21/9 Koffie met gebak, uitgebreid lunchbuffet,
entree bezoekerscentrum Meyerwerf incl. bedrijfsfilm, pauze centrum Papenburg en 3-gangendiner
• Tecklenburgerland & Bad Rothenfelde di.16/8, di.6/9, do.29/9
Koffie met gebak, koffietafel met
roerei, rondleiding Kurpark en Rosengarten Bad Rothenfelde, vrije pauze en 3-gangendiner
• Volendam en Marken
wo.20/4, di.2 4/5, wo.22/6, do.28/7, di.9/8, do.8/9 & wo.5/10
Royaal ontbijtbuffet, stadswandeling Volendam, boottocht Volendam - Marken, vrije pauze in
Volendam en Marken en 3-gangendiner
• Middagtocht Klompenkunst vr.6/5, wo. 8/6, di.12/7, wo.7/9
Laat u verrassen door grote meesters
in klompen. Koffie met gebak, demonstratie klompenkunst, mooie natuurtocht en 3-gangendiner
• Middagtocht likeur & kaas
di.3/5, vr.17/6, wo.27/7, do.1/9 Koffie met appelgebak, Demonstratie
en uitleg likeur stoken en kaas maken met een proeverij, 3-gangendiner

€ 89,€ 98,€ 84,€ 87,€ 77,€ 89,€ 110,€ 88,€ 94,€ 79,€ 87,€ 55,€ 57,-

Evenementen & Fairs
• Floriade extra
di.3/5, wo.1/6, vr.1/7, do.25/8, wo.14/9 Dé Wereldtuinbouwtentoonstelling in Almere
Inclusief uitgebreid ontbijtbuffet, entree Floriade (verblijf van 11. 45-16.30 uur), 3-gangendiner
• Floriade
za.14/5, vr.2 4/6, do.21/07, wo.3/8, vr.23/9 Dé Wereldtuinbouwtentoonstelling in Almere
Verblijf op de Floriade van 11.30 - 17.00 uur. Inclusief busvervoer & entree
• Keukenhof & Noordwijk aan Zee
wo.13/4, za.23/4 (bloemencorso), vr.29/4, di.10/5
Op 23/4 is er i. v.m. het bloemencorso geen bezoek aan Noordwijk. Inclusief busvervoer & entree
• Libelle Zomerweek do.19/5, vr.20/5, za.21/5, ma.23/5, di.2 4/5 Verblijf van 11.00 - 17.30 uur.
Nù gehouden bij Expo Haarlemmermeer (binnen èn buiten). Alleen busvervoer €30 / Bus & entree
• Fruitcorso Tiel za.17/9 Royaal ontbijtbuffet, tribune zitplaats tijdens het corso, vrije pauze in Tiel

€ 95,€ 58,€ 55,€ 49,€ 69,-

ter Beek fiets- & wandelweek
Van dinsdag 10 t/m vrijdag 13 mei aanstaande nodigen we u van harte uit om een dag mee te gaan fietsen of
wandelen in één van de mooie Nederlandse regio’s. Dit kan vanaf nu met uw eigen fiets! Geen zorgen over het
vervoer, uw eigen fiets gaat veilig mee in onze luxe fietsbus.
De tochten zijn inclusief het vervoer per luxe fietsbus en 2 kopjes koffie met gesorteerd gebak bij aankomst. De
rest van de dag kunt u vrij invullen.
We doen in deze week de volgende regio’s aan:
• Waterrijk Ossenzijl - dinsdag 10 mei
exclusief
• Fruitrijke Betuwe - woensdag 11 mei
exclusief
• IJsselvallei - donderdag 12 mei		
exclusief
• Postbank Veluwe - vrijdag 13 mei		
exclusief
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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-gangendiner.
De dagtochten zijn inclusief: 1x koffie met gebak, lunch, 1 consumptie óf excursie en 3-gangendiner.
• Paasverrassingstocht ma.18/4 (2e Paasdag)			
• Hemelvaartsverrassingstocht do.26/5		
• Pinksterverrassingstocht ma.6/6 (2e Pinksterdag)

Middagtocht € 65,- / Dagtocht € 85,Middagtocht € 65,- / Dagtocht € 85,Middagtocht € 65,- / Dagtocht € 85,-

Musicals, Concerten & Sport
• André Rieu in Keulen		wo.25/5						
Rang 1 € 159,• André Rieu Vrijthof Maastricht vr.15/7, za.16/7		
Rang 2 € 155,- / Rang 1 € 175,• Disney’s Aladdin 		
zo.2 4/04 & zo.22/05, zo.26/06
Rang 1 € 139,- / Premium € 149,• Soldaat Van Oranje		
zo.2 4/4 & zo.19/6			
Rang 2 € 109,- / Rang 1 €      119,• TINA - De Tina Turner Musical
zo.1/5, za.28/5, za.2/7 R
     ang 1 ticket, koffie/thee, consumptie, 2x minisnack € 147,• Formule 1 Spa-Francorchamps
zo.28/8 (Tribune zitplaats – op aanvraag)    Grand prix staanplaats € 230,• Holiday On Ice			
zo.11/12						
Rang 1 €                  83,• Music Show Scotland in Oberhausen
za.17/12			
Rang 2 €        85,- / Rang 1 €            93,• Kerstconcert André Rieu in Maastricht
zo.18/12			
Rang 2 € 155,- / Rang 1 €    175,• Nieuwjaarsconcert André Rieu		
za. 7/1/23			
Rang 2 € 140,- / Rang 1 €   155,-

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

Voor alle reizen geldt: géén aanbetaling- en reserveringskosten.
Onze opstapplaatsen zijn in de regio Twente.
Kijk op onze site voor meer informatie!
Dit is een uitgave van ter Beek Reizen B.V. Niets uit deze uitgave mag
worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt zonder schrifte
lijke toestemming van ter Beek Reizen. Druk- en zetfouten voorbehouden.
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