Reisprogramma 2022
Meerdaagse bus- en vliegreizen

Geachte lezer,
Eindelijk lijkt het erop dat de coronacrisis op haar retour is. Het land, Europa en de wereld gaan open. De afgelopen twee jaren waren heftig. De
coronacrisis heeft onze gehele dienstverlening tot stilstand gebracht. We kijken er nu naar uit om te doen wat we leuk vinden en waar we goed in zijn:
het uitvoeren van reizen. Uw reis is bij ons in vertrouwde handen. Ter Beek Reizen is al vele jaren aangesloten bij Stichting Garantiefonds Reisgelden
(SGR), een waardevolle financiële zekerheid voor de reiziger. Normaal gesproken ontvangt u een reisgids van ons. Nu, door de coronacrisis is het een
flyer geworden. Maar dat neemt niet weg dat uw vakantie-voorpret met een vertrouwd gevoel kan beginnen. Blader door deze flyer en maak kennis
met vertrouwde en nieuwe bestemmingen. Boek uw reis met een gerust hart. Onze annuleringsvoorwaarden zijn ruim, meegaand en coulant. En
mocht corona weer opspelen, ter Beek Reizen werkt niet met coronavouchers, u krijgt direct uw geld terug.
Een aantal aandachtspunten:
• De prijzen in deze flyer zijn per persoon;
• In deze gids vindt u de hoofdlijnen van de reis. Het gehele programma alsmede de toeslagen van elke reis kunt u op onze website vinden;
• Er geldt een vroegboekkorting van € 50,- per persoon op vliegreizen tot 4 maanden voor vertrek;
• De coronavoorschriften worden gelukkig langzaamaan versoepeld maar ze veranderen nog voortdurend. U bent zelf verantwoordelijk om te zorgen
dat u over de benodigde corona(toegangs)bewijzen beschikt als dat voor uw (buitenlandse) reis vereist is. Uiteraard zullen wij u hierbij waar mogelijk
ondersteunen.

= Rondreis

Familie ter Beek en medewerkers

Voor alle reizen geldt: géén aanbetaling- en géén 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
gemaakt zonder schriftelijke toestemming van ter Beek Reizen. Druk- en zetfouten voorbehouden.
Teksten en vormgeving: Yvette Bossink | © ter Beek Reizen 2022
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Luxemburg

Hildesheim

Saarland

Dresden

Deze reis is o.a. inclusief:
• 4 Overnachtingen in 3* Hotel
Belle Vue in Vianden o.b.v.
halfpension
• Kannetje koffie met gebak
• Goulashsoep met koffie/thee
• Interessante rondleiding op het
circuit van Spa-Francorchamps
• Middagtocht Haut Sûre inclusief
bezoek aan uitzichtpunt Boulade
• Stadstour Luxemburg Stad
• Natuurtocht door het Mullerthal
en bezoek Echternach
• Entree in het Bastogne
Historical Center
• Entree in het “Rotes Haus” in
Monschau

Deze reis is o.a. inclusief:
• 4 Overnachtingen in 4* Van
der Valk Hotel Hildesheim o.b.v.
halfpension
• Koffie en gebak op de heenreis
• Bezoek aan Hameln met
ontvangst door de Rattenvanger
• Stadswandeling Hildesheim
• Entree bij PS.SPEICHER,
paardenkrachttentoonstelling “130
jaar op wielen”
• Rit per toeristentreintje door het
“Keizerlijke” Goslar
• Entree en rondleiding in het
prachtige Schloß Marienburg
• Mooie natuurtochten en pauzes
in mooie historische plaatsen

Deze reis is o.a. inclusief:
• 4 Overnachtingen in 4* Angel’s
- das Hotel am Fruchtmarkt o.b.v.
halfpension
• Koffie met gebak op de heenreis
• Bezoek aan Koblenz, Saarburg
en Bad Münstereifel
• Stadswandeling in Sankt Wendel
• Entree in de Schaumbergturm
• Koffie met gebak bij Bostalsee
• Rit per toeristentreintje door het
centrum van Saarburg
• Rondvaart op de rivier de Saar
• Bezoek aan het uitzichtspunt
van de Saarschleife
• Bezoek aan Idar-Oberstein met
entree in het Edelsteenmuseum

Deze reis is o.a. inclusief:
• 5 Overnachtingen in het 4*
Dorint Hotel in het centrum van
Dresden o.b.v. halfpension
• Rondrit en wandeling Dresden
• Elbe-boottocht van Dresden
naar Pillnitz (90 minuten)
• Entree Schloßpark Pillnitz
inclusief plantenpaviljoens
• Entree en rondleiding vesting
Königstein (incl. panoramalift)
• Bezoek aan de Staatliche
Porzellan Manufaktur in Meißen
• Entree Panometer
• Prachtige natuurtochten met
pauzes in o.a. Pirna, Schloßpark
Pillnitz en de rotsformatie Bastei

Reisdatum
Reissom
ma. 09/05/22
v.a. € 599,ma. 04/07/22
v.a. € 579,Meer prijsinformatie, zie onze site

Reisdatum
Reissom
ma. 06/06/22
v.a. € 579,ma. 08/08/22
v.a. € 579,Meer prijsinformatie, zie onze site

Reisdatum
Reissom
ma. 20/06/22
v.a. € 539,ma. 22/08/22
v.a. € 539,Meer prijsinformatie, zie onze site

Reisdatum
Reissom
zo. 10/07/22
v.a. € 655,zo. 14/08/22
v.a. € 655,Meer prijsinformatie, zie onze site

Tel: 0546-621379 - E-mail: info@terbeekreizen.nl - www.terbeekreizen.nl - Uelserweg 35, 7651 KT Tubbergen
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Berlijn

Rüdesheim aan de Rijn

Fietsen langs de Elfsteden

Verrassingsreis

Deze reis is o.a. inclusief:
• 2 Overnachtingen in 4* Park
Inn by Radisson Hotel Berlin
Alexanderplatz inclusief ontbijt
• Uitgebreide 3 uur durende
stadstour door Berlijn met een
NL-gids
• Stadsrondrit Potsdam met een
NL-gids en bezoek aan Park
Sanssouci
• Bezoek aan de glazen koepel
van het Reichstaggebouw (indien
mogelijk, entree gratis)
• Bezoek aan de Gedenkstätte
Berliner Mauer

Deze reis is o.a. inclusief:
• 3 Overnachtingen in 3* Hotel
Altdeutsche Weinstube in
Rüdesheim o.b.v. halfpension
• Koffie en gebak op de heenreis
• Ontspannen verkenning van
Rüdesheim per toeristentreintje
• Tocht per kabelbaan en
wandeling naar Assmannshausen
• Loreley boottocht van
Rüdesheim naar Sankt Goar
• Interessante wijnproeverij bij
een wijngoed in Rüdesheim
• Vrije pauze in Koblenz, Sankt
Goar en Bad Münstereifel

Deze reis is o.a. inclusief:
• 3 Overnachtingen in het
uitstekende 4* Van der Valk Hotel
Sneek inclusief zeer uitgebreid
ontbijtbuffet
• Fietsroute informatie
• Flesje water en 1 stuk fruit
per dag
• Uitgebreide Friese koffietafel
op dag 1
• Heerlijk 3-gangen afscheidsdiner
op de laatste dag
• Vervoer per luxe fietsbus waarin
uw eigen fiets uitstekend be
schermd wordt vervoerd

Deze reis is o.a. inclusief:
• 4 Overnachtingen in een
uitstekend en zeer gunstig gelegen
4* Hotel o.b.v. halfpension
• Koffie en gebak op de heenreis
• Stadstour o.l.v. een gids
• Entree openluchtmuseum
• Stadswandeling in een prachtig
kuuroordje o.l.v. van een gids
• Rondvaart op een machtige rivier
• Entree en rondleiding in een
“Sprookjeskasteel”
• Diverse rondritten met stops
• Audiosysteem tijdens de
rondleidingen (oordopjes)

Reisdatum
Reissom
vr. 09/09/22
v.a. € 279,vr. 07/10/22
v.a. € 279,vr. 09/12/22
v.a. € 279,Meer prijsinformatie, zie onze site

Reisdatum
Reissom
ma. 30/05/22
v.a. € 445,ma. 22/08/22
v.a. € 445,ma. 03/10/22
v.a. € 445,Meer prijsinformatie, zie onze site

Reisdatum
Reissom
ma. 27/06/22
v.a. € 475,ma. 26/09/22
v.a. € 475,Meer prijsinformatie, zie onze site

Reisdatum
Reissom
ma. 06/06/22
v.a. € 549,ma. 25/07/22
v.a. € 549,ma. 15/08/22
v.a. € 549,Meer prijsinformatie, zie onze site
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Wenen in kerstsfeer

Bamberg

André Rieu Wenen

Oberwiesenthal

Polen

Deze reis is o.a. inclusief:
• 5 Overnachtingen in 4*
Residenzschloss Bamberg o.b.v.
halfpension
• Boottocht op de Eder-Stausee
• Stadswandeling Bamberg
• Wijnproeverij op een wijngoed
• Entree en rondleiding door
de prachtige Bisschoppelijke
Residentie van Würzburg
• Entree baroktheater
Markgräfliches Opernhaus in
Bayreuth inclusief film en uitleg
• Prachtige natuurtochten en
bezoek aan diverse steden
• In-ear audiosysteem tijdens de
rondleidingen

Deze reis is o.a. inclusief:
• Overnachting op de heenen terugreis in luxe hotels in
Duitsland
• 4 Overnachtingen in 4* Holiday
Inn Vienna - South incl. ontbijt
• Goed verzorgde diners
• Stadsrondrit in Wenen
• Entree en rondleiding door
Schönbrunn met NL-gids
• Zitplaats rang 1 tijdens het live
concert van André Rieu
• Entree en rondleiding in Stift
Klosterneuburg
• Vrije pauze in Passau en Linz
• Mooie natuurtocht Wienerwald
• In-ear audiosysteem tijdens de
tour in Wenen & in Schönbrunn

Deze reis is o.a. inclusief:
• 7 Overnachtingen in 4* Best
Western Ahorn Hotel Ober
wiesenthal o.b.v. halfpension
• Stadstour Oberwiesenthal
• Prachtige rondritten door het
Ertsgebergte en Vogtland
• Entree St. Annenkirche en
watermolen Frohnauer Hammer
• Retour Schwarzenberg per lift
• Treinrit per stoomtreintje van
Cranzahl naar Oberwiesenthal
• Entree en rondleiding door een
voormalige zilver- en kobaltmijn
• Stadswandeling Praag en
Karlovy Vary
• Retourrit Fichtelberg kabelbaan

Deze reis is o.a. inclusief:
• 7 Overnachtingen in 3* en 4*
hotels incl. ontbijtbuffet
• Uitstekend verzorgde diners
• Stadswandeling in Wroclaw
incl. entree Aula Leopoldina
• Stadswandeling in Krakau incl.
entree in de Maria Kerk
• Entree & rondleiding in
Auschwitz
• Dagtocht naar de Hoge Tatra
• Vlottocht op de Dunajec tijdens
de dagtocht naar de Hoge Tatra
• Entree en rondleiding in de
zoutmijnen van Wieliczka
• Dagtocht Reuzengebergte incl.
staafkerk Karpacz Gorny

Reisdatum
Reissom
zo. 19/06/22
v.a. € 739,zo. 31/07/22
v.a. € 739,Meer prijsinformatie, zie onze site

Reisdatum
Reissom
za. 25/06/22
v.a. € 979,zo. 28/08/22
v.a. € 979,Meer prijsinformatie, zie onze site

Reisdatum
Reissom
zo. 29/05/22
v.a. € 789,zo. 31/07/22
v.a. € 789,Meer prijsinformatie, zie onze site

Reisdatum
Reissom
ma. 14/11/22
v.a. € 1039,Meer prijsinformatie, zie onze site

Tel: 0546-621379 - E-mail: info@terbeekreizen.nl - www.terbeekreizen.nl - Uelserweg 35, 7651 KT Tubbergen
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Friesland

Holland Authentiek

Zuid-Limburg

Zeeland

Deze reis is o.a. inclusief:
• 4 Overnachtingen in 4* Oranje
Hotel Leeuwarden o.b.v.
halfpension
• Bezoek aan het Woudagemaal
• Bezoek aan het ‘Douwe Egberts
Museum’ in Joure
• Wandelende theatervoorstelling
door Leeuwarden
• Entree bij Sonnema in Bolsward
• Entree in het Schaatsmuseum
• Boottocht op het Sneekermeer
• Entree Afsluitdijk Wadden
Center incl. 3D film Aquavista
• Koffie, presentatie en advocaat
proeven bij Boerin Agnes

Deze reis is o.a. inclusief:
• 4 Overnachtingen in 4* NH hotel
Leeuwenhorst o.b.v. halfpension
• Bezoek aan Floriade Expo 2022
• Entree Madurodam
• Rondrit door Hofstad Den Haag
• Entree en rondleiding
Bloemenveiling Aalsmeer
• Boottocht op de grachten in
Gouda
• Bezoek aan de Zaanse Schans,
Boulevard Scheveningen en
Kaasmarkt Gouda
• Bezoek aan Vliegveld Teuge
• In-ear audiosysteem tijdens de
verschillende rondleidingen

Deze reis is o.a. inclusief:
• 4 Overnachtingen in 3* Grand
Hotel Monopole in Valkenburg
o.b.v. halfpension
• Koffie en gebak op de heenreis
• Rondleiding Amerikaanse
b egraafplaats in Margraten
• Wijnproeverij met lekkernijen
bij de Apostelhoeve op de
Louwberg
• Boottocht op de Rurstausee
• Stadswandeling in Maastricht
• Entree kasteeltuinen in Arcen
• Bezoek aan Thorn, het
D rielandenpunt en Monschau

Deze reis is o.a. inclusief:
• 4 Overnachtingen in 4* Grand
Hotel Arion, direct aan zee in
Vlissingen, o.b.v. halfpension
• Koffie en gebak op de heenreis
• Bezoek aan Deltapark Neeltje
Jans incl. rondleiding
• Zeehondensafari in de
O osterschelde
• Bezoekerscentrum FutureLand
in de Rotterdamse haven
• Rondrit over Maasvlakte 2
• Van Gogh excursie in Nuenen
• Mooie natuurtochten over de
verschillende Zeeuwse eilanden
• Bezoek aan diverse steden

Reisdatum
Reissom
ma. 04/07/22
v.a. € 649,ma. 05/09/22
v.a. € 629,Meer prijsinformatie, zie onze site

Reisdatum
Reissom
ma. 13/06/22
v.a. €   635,ma. 29/08/22
v.a. € 599,Meer prijsinformatie, zie onze site
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Reisdatum
Reissom
ma. 09/05/22
v.a. € 579,ma. 30/05/22
v.a. € 579,ma. 19/09/22
v.a. € 579,Meer prijsinformatie, zie onze site
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Reisdatum
Reissom
di. 17/05/22
v.a. € 699,ma. 06/06/22
v.a. € 725,Meer prijsinformatie, zie onze site
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Davos

Bregenzerwald

Zillertal

Lechdal & Allgäu

Deze reis is o.a. inclusief:
• 7 Overnachtingen in 4*
Kongress Hotel Davos o.b.v.
halfpension
• Bezoek aan Vaduz, Sankt
Moritz, Chur en Andermatt
• Treinreis: “Auf den Spuren des
Bernina-Express”
• Treinreis: “Auf den Spuren des
Glacier-Express”
• Entree Via Mala Kloof
• Prachtige rondritten in de
omgeving
• Davos Klosters Inclusive Card
voor o.a. gratis gebruik van het
openbaar vervoer

Deze reis is o.a. inclusief:
• 7 Overnachtingen in 3* Hotel
Alpenblume o.b.v. halfpension
• Retour boottocht op de Bodensee van Bregenz naar Lindau
• Retourvaart per (panorama)
gondel naar de berg Pfänder en
de Diedamskopf
• Prachtige Panoramatocht
• Internationale retourliftentocht
van Ischgl naar Samnaun
• Retourrit per smalspoortreintje
van Bezau naar Schwarzenberg
• Bezoek aan Bregenz, Lindau,
Oberstdorf (D), Feldkirch, Vaduz
(FL) en Samnaun (CH)
• Prachtige natuurtochten

Deze reis is o.a. inclusief:
• 7 Overnachtingen in 4* Hotel
Berghof o.b.v. halfpension
• Entree Krimmler Wasserfallen
• Retourrit per Tratzberg Express
en rondleiding Schloß Tratzberg
• Boottocht op het mooiste
A lpenmeer; de Achensee
• Retour gondelvaart naar de
Hintertuxer gletsjer
• Natuurtochten over de
Schlegeis Alpenstrasse en Gerlos
Hochalpenstrasse (incl. tol) en
bezoek aan de Schlegeis Stausee,
glasslijperstadje Rattenberg en
Vipiteno in Süd Tirol

Deze reis is o.a. inclusief:
• 7 Overnachtingen in Hotel
zum Mohren in Reutte o.b.v.
halfpension
• Muziek- en dansavond
• Bezoek aan de voetgangersbrug “Highline 179” incl. lift
• Bezichtiging van de Wieskirche
• Bezoek Schloss Linderhof
• Entree in de Breitachklamm
• Stadswandeling in Lindau
• Panoramische 3-landen
b oottocht op de Bodensee
• Bezoek aan sprookjeskasteel
Neuschwanstein
• Bezichtiging van de prachtige
waterval bij Füssen

Reisdatum
Reissom
wo. 01/06/22
v.a. € 999,ma. 18/07/22
v.a. € 999,vr. 19/08/22
v.a. € 999,Meer prijsinformatie, zie onze site

Reisdatum
Reissom
zo. 17/07/22
v.a. € 935,zo. 28/08/22
v.a. € 935,Meer prijsinformatie, zie onze site

Reisdatum
Reissom
zo. 05/06/22
v.a. € 955,za. 02/07/22
v.a. € 955,ma. 26/09/22
v.a. € 955,Meer prijsinformatie, zie onze site

DAGEN

Reisdatum
Reissom
vr. 08/07/22
v.a. € 959,vr. 26/08/22
v.a. € 959,Meer prijsinformatie, zie onze site

Tel: 0546-621379 - E-mail: info@terbeekreizen.nl - www.terbeekreizen.nl - Uelserweg 35, 7651 KT Tubbergen
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Ötztal

Kirchberg

Tiroler Oberland

Noorwegen Relaxed

Deze reis is o.a. inclusief:
• 7 Overnachtingen in 3* Hotel
Jägerhof o.b.v. halfpension
• 1x een Almontbijt in de bergen
• Retourtocht met de
Acherkogelbahn in Ötz
• Bezoek aan het Ötzi-dorp in
Umhausen met NL audio-guide
• Roofvogelshow in het Ötztaler
Greifvogelpark in Umhausen
• Entree in het Mountain
Crosspoint Motormuseum
• Stadsbezichtiging Innsbruck
met een Nederlandstalige gids
• Entree in 007 Elements, hét
James Bond Museum
• Schitterende natuurtochten

Deze reis is o.a. inclusief:
• 7 Overnachtingen in 4* Activ
Sunny Hotel Sonne in Kirchberg
o.b.v. halfpension
• Rit per stoomtreintje in Prien
• Boottocht Prien-Herrenchiemsee
• Rondleiding Neues Schloss en
König Ludwig II Museum
• Stuwmeren van Kaprun
• Adelaarsnest van Hitler
• Rondvaart op de Königssee
• Prachtige natuurtochten en be
zoek aan bekende dorpen
• Reis 18/09/22 bezoek Alm
abtrieb Hopfgarten / Reis 14/08/22
entree Bloemencorso

Deze reis is o.a. inclusief:
• 7 Overnachtingen in 4* Hotel
Belvedere in Ried in Tirol
o.b.v. halfpension
• Summercard Basic Tiroler
Oberland
• Natuurtochten door Oostenrijk,
Zwitserland en het Italiaanse
Zuid-Tirol
• Bezoek aan mooie plaatsen
als Glurns, Livigno, Merano,
Bludenz, Ischgl, Lech, en Serfaus
• Retourrit per Komperdell
gondellift van Serfaus van het
dalstation naar de top
• Rondleiding in het imposante
Stift Stams

Deze reis is o.a. inclusief:
• 2 Overnachtingen aan boord van
een cruiseferry o.b.v. halfpension
• Overnachtingen in hotels in Geilo
en Bergen o.b.v. halfpension
• Stadstour in Oslo o.l.v een gids
• Entree en rondleiding in het
Valdres Folkemuseum in Fagernes
• Fjordencruise van Gudvangen
naar Flåm
• Treinreis met de Flåmsbana
• Entree en rondleiding Langedrag
Natuurpark
• Entree en rondleiding Uvdal
Staafkerk
• Entree Hardangervidda Natuurcentrum
• Stadswandeling in Bergen

Reisdatum
Reissom
zo. 05/06/22
v.a. € 915,zo. 11/09/22
v.a. € 915,Meer prijsinformatie, zie onze site
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Reisdatum
Reissom
zo. 26/06/22
v.a. € 899,zo. 14/08/22
v.a. € 979,zo. 18/09/22
v.a. € 925,Meer prijsinformatie, zie onze site
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Reisdatum
Reissom
za. 18/06/22
v.a. € 845,za. 30/07/22
v.a. € 875,Meer prijsinformatie, zie onze site

10

Reisdatum
Reissom
ma. 01/08/22
v.a. € 1499,Meer prijsinformatie, zie onze site
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Bloemenrivièra

Sloveense Rivièra

Kroatië

Andorra & de Pyreneeën

Deze reis is o.a. inclusief:
• Overnachting op de heen- en
terugreis in een goed hotel
• 7 Overnachtingen in 4* Grand
Hotel Spiaggia in Alassio o.b.v.
halfpension
• Begeleiding door een NL-gids
tijdens 4 (mid)dagtochten
• Pauze met Italiaanse hapjes/wijn
• Entree in de Villa & Jardins
Ephrussi de Rothschild
• Bezoek aan Nice
• Boottocht Rapallo-Portofino
• Entree in het Prinselijk Paleis
en Oceanografisch museum in
Monaco
• Rondrit per trein door Monaco

Deze reis is o.a. inclusief:
• Overnachting op de heen- en
terugreis in een 4* hotel
• 7 Overnachtingen in het 4*
Boutique Hotel in Portoroz o.b.v.
halfpension
• Middagtocht naar Piran en
Koper met rondleiding in een
wijnkelder incl. proeverij
• Entree en rondleiding in de
Druipsteengrotten van Postojna
• Excursie Stoeterij in Lipica
• Dagtocht Kroatië met bezoek
aan Porec en Rovinj
• Stadswandeling in Ljubljana
• Bezoek kasteel Predjami Grad
• Dagtocht per boot langs de kust

Deze reis is o.a. inclusief:
• Overnachting op de heen- en
terugreis in een uitstekend hotel
• 7 Overnachtingen in het 4*
Hotel Admiral Opatija o.b.v.
halfpension
• Stadswandeling in Opatija en
bezoek aan Kastav
• Dagtocht naar Nationaal Park
Plitvice meren o.l.v. een gids
• Dagtocht naar eiland Krk inclusief wijnproeverij
• Bootovertocht naar Košljun incl.
Franciscaner klooster
• Dagtocht naar schiereiland Istrië
met bezoek aan Pula en Rovinj
• Rondvaart Adriatische kust

Deze reis is o.a. inclusief:
• Overnachting op de heen- en
terugreis in 4* Hotel & Spa
Panorama 360 in Macon inclusief
ontbijt en diner
• 7 Overnachtingen in 4*
Hotel Nordic in El Tarter o.b.v.
halfpension
• Dagtocht naar de plaatsen Seu
d’Urgell en Os de Civis
• Bezoek aan de hoofdstad
A ndorra La Vella
• Schitterende natuur en
panoramatocht met NL-gids
• Dagtocht uniek Andorra met
lunch, bezoek aan fresco’s van
Santa Coloma en een fantasietuin

Reisdatum
Reissom
za. 07/05/22
v.a. € 1175,za. 01/10/22
v.a. € 1175,Meer prijsinformatie, zie onze site

Reisdatum
Reissom
za. 07/05/22
v.a. € 1099,za. 24/09/22
v.a. €         1159,Meer prijsinformatie, zie onze site

Reisdatum
Reissom
za. 11/06/22
v.a. €          1179,za. 17/09/22
v.a. € 1099,Meer prijsinformatie, zie onze site

Reisdatum
Reissom
za. 28/05/22
v.a. € 1079,vr. 05/08/22
v.a. €         1155,Meer prijsinformatie, zie onze site

Tel: 0546-621379 - E-mail: info@terbeekreizen.nl - www.terbeekreizen.nl - Uelserweg 35, 7651 KT Tubbergen
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Dachstein

Meer van Genève

Fjorden van Noorwegen

Schotland

Deze reis is o.a. inclusief:
• 7 Overnachtingen in 4* Hotel
Bischofsmütze o.b.v. halfpension
• 1 Overnachting in een hotel in
Zuid-Duitsland o.b.v. halfpension
• Schitterende natuurtochten en
bezoek aan mooie plaatsen
• Bezoek aan de “Almhutten”
Unterhof Alm en Sonnenalm
• Bezoek aan Riesach watervallen
• Stadswandeling met
Nederlandst alige gids in Salzburg
• Bezoek aan de Dachsteiner
Gletsjer incl. gondelvaart, entree
ijspaleis, hangbrug en skywalk
• Rondleiding Schnapsbranderij
met proeverij

Deze reis is o.a. inclusief:
• Overnachting op de heen- en
terugreis in een 3- of 4* hotel
• 6 Overnachtingen in 4* Chalet
Hotel la Marmotte in Les Gets
o.b.v. halfpension
• Treinrit Gstaad - Montreux
• Retourtocht per Mont Chéry
kabelbaan in Les Gets (indien
geopend)
• Diverse boottochten op het
meer van Genève
• Bezoek aan Genève, Lausanne,
Annecy, Chamonix en Evian
• Rondleiding op een wijngoed
• Tandradbaan bij Mont Blanc
• Charlie Chaplin museum

Deze reis is o.a. inclusief:
• 7 Overnachtingen in 3* en 4*
hotels o.b.v. halfpension
• 2 Overnachtingen in een
buitencabine aan boord van een
luxe schip o.b.v. halfpension
• Stadswandeling in Bergen
• Fjordencruise over de
Geirangerfjord van Geiranger
naar Hellesylt
• Entree staafkerk van Ringebu
• Entree Olympische skischans
in Lillehammer inclusief gebruik
van de stoeltjeslift naar de top
• Entree en rondleiding door het
Maihaugen openluchtmuseum
• Stadstour in Oslo

Deze reis is o.a. inclusief:
• 2 Overnachtingen aan boord van
een luxe schip
• 7 Overnachtingen in 3* en 4*
hotels o.b.v. halfpension
• Entree ‘huwelijks-smederij’ van
Gretna Green en whiskyproeverij
• Rit per dieseltrein over het traject
van de Harry Potter Stoomtrein
• Urquhart Castle bij Loch Ness
• Dagtocht Schotse Hooglanden
• Entree Balmoral Castle (reis
05/07) of Scone Palace (reis 21/08)
• Stadsbezichtiging in Edinburgh
• Stadswandeling in York
• Entree Melrose Abbey en Edinburgh Castle

Reisdatum
Reissom
za. 09/07/22
v.a. € 1049,za. 13/08/22
v.a. € 1049,Meer prijsinformatie, zie onze site

Reisdatum
Reissom
za. 25/06/22
v.a. €         1189,za. 03/09/22
v.a. € 1099,Meer prijsinformatie, zie onze site

Reisdatum
Reissom
zo. 12/06/22
v.a. € 1698,ma. 18/07/22
v.a. € 1898,Meer prijsinformatie, zie onze site

Reisdatum
Reissom
di. 05/07/22
v.a. €    1745,zo. 21/08/22
v.a. € 1789,Meer prijsinformatie, zie onze site
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Sicilië

Vliegreis Madeira

Vliegreis Macedonië

Vliegreis Griekenland

Deze reis is o.a. inclusief:
• Overnachtingen in 4* en 5*
hotels o.b.v. halfpension
• Nachtovertocht op de heen- en
terugreis aan boord van een
veerboot
• Stadsbezichtiging Milaan
• Tocht Palermo & Monreale
• Entree in de kathedraal van het
kloostercomplex Monreale
• Stadsbezichtiging Cefalù
• Dagtocht Etna & Taormina
• Entree in het amfitheater van
Taormina
• Dagtocht Syracuse & Noto
• Archeologisch terrein Syracuse
• In-ear audiosysteem tijdens de
rondleidingen

Deze reis is o.a. inclusief:
• 7 Overnachtingen in 4* Four
Views Oasis Hotel; kamer met
zij-zeezicht o.b.v. halfpension
• Excursies o.l.v. een NL- gids
• Halve dagtocht Funchal
• Dagtocht Oostkust met Santana
huisjes en korte levadawandeling
• Dagtocht naar Monte, de
b otanische tuinen en het
natuurrijke Nonnendal inclusief
likeurproeverij
• Dagtocht noord/west kust
• Retourvlucht met TUI Fly
• Retourtransfers luchthavens
• Continue reisleiding v.a. Twente

Deze reis is o.a. inclusief:
• 7 Overnachtingen in 4* hotels
inclusief ontbijtbuffet
• Diners in het hotel en typische
Macedonische restaurants
• Stadsbezichtigingen in Skopje,
Ohrid en Bitola o.l.v. van een gids
• Bezichtiging van de Matkakloof
• Boottocht op het Matkameer
• Bezoek Šarena Dzamija moskee
• Boottocht Meer van Ohrid
• Bezoek Sveti Jovan Kaneo Kerk
• Waterbron van de Zwarte Drim
• Retourvlucht met Austrian Air
• Retourtransfers luchthavens
• Continu reisleiding v.a. Twente

Deze reis is o.a. inclusief:
• 9 Overnachtingen in 4* hotels
o.b.v. halfpension en all-inclusive
• Tochten naar Epidaurus,
Mycene, Nauplion, Delphi en
Athene o.l.v. een lokale gids en
entree
• Bezoek Olympia, de geboorte
plaats van de Olympische Spelen
• Dagtocht Diakofto inclusief
rit per dieseltreintje door de
Voraikos kloof
• Retourvlucht Düsseldorf Athene
• Retourtransfers luchthavens
• Continue reisleiding v.a. Twente

Reisdatum
Reissom
di. 21/06/22
v.a. € 1549,Meer prijsinformatie, zie onze site

Reisdatum
Reissom
vr. 16/09/22
v.a. € 1375,Meer prijsinformatie, zie onze site

Reisdatum
Reissom
ma. 05/09/22
v.a. € 1699,Meer prijsinformatie, zie onze site

Reisdatum
Reissom
di. 11/10/22
v.a. € 1479,Meer prijsinformatie, zie onze site

Tel: 0546-621379 - E-mail: info@terbeekreizen.nl - www.terbeekreizen.nl - Uelserweg 35, 7651 KT Tubbergen

