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Kerst & Winter 2022-2023
Dagtochten - Meerdaagse reizen

Uw reis in vertrouwde handen!
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Berlijn
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 
 bezoek aan Park Sanssouci
• Bezoek aan de glazen koepel 
van het Reichstaggebouw  (indien 
mogelijk, entree gratis)
• Bezoek aan de Gedenkstätte 
Berliner Mauer
• Vele schitterende kertmarkten

Vertrekdatum: 
vr. 09/12/22

Reissom
Verblijf in 2-pers.kamer  € 279,-
Toeslag 1-pers.kamer      €   77,-

Kerstshoppen 
Bremen
Deze prachtige historische Hanze- 
stad is tijdens kerst- en advent-
tijd nog sfeervoller.

Deze reis is inclusief:
• Overnachting inclusief ontbijt 
in het 4* Interciy Hotel Bremen 
in het centrum van Bremen
• Vervoer per luxe touringcar en 
begeleiding door een ervaren 
chauffeur/reisleider

Vertrekdatum: 
vr. 16/12/22 

Reissom: 
Verblijf in 2-pers.kamer   € 145,-
Toeslag 1-pers.kamer         €   20,-

Country & Christmas 
Fair Kasteel de Haar
De grootste, mooiste en meest ge-
varieerde Kerstfair van de  Benelux! 
U waant zich in een sprookjes achtige 
omgeving vol lichtjes, kerstbomen 
en prachtige decoraties. Net als voor-
gaande edities vindt deze sfeervolle 
fair plaats in de tuinen rondom het 
Kasteel en in de kapel van Kasteel 
de Haar. U vindt er exclusieve ker-
stcadeaus, decoraties, lekkernijen, 
beauty en kleding.

Vertrekdata: 
di. 22/11/22 verblijf 12-17 uur
vr. 25/11/22 verblijf 12-17 uur
za. 26/11/22 verblijf 14-19 uur

Reissom:
Entree fair + bus € 46,-
Alleen busvervoer € 30,-

André Rieu
Maastricht Vrijhof
André Rieu, de ‘Koning van de 
Wals’ is samen met zijn orkest in 
Maastricht voor de indrukwek-
kende zomeravondconcerten op 
het Vrijthof! Geniet van de heerlijke 
melodieën van bekende klassieke 
stukken en moderne hits. Het be-
looft wederom een onvergetelijke 
avond te worden vol komische en 
ontroerende momenten en roman-
tiek!  Verblijf in Maastricht van circa 
13.30-00.30 uur

Vertrekdata: 
vr. 14/07/23
za. 15/07/23

Reissom:
Zitplaats rang 2 + bus € 165,-

Soldaat van Oranje -
De Musical
De voorstelling die geschieden-
is schrijft! Gebaseerd op 
het waargebeurde verhaal 
van één van onze grootste 
 verzetsstrijders: Erik Hazelhoff 
Roelfzema. De Musical ging in 
het najaar van 2010 in première 
in het grootste theaterdecor ooit 
gebouwd. Maar liefst drie mil-
joen bezoekers gingen u voor. 
Ga mee en zie dit waargebeurde 
en aangrijpende verhaal.

Vertrekdata: 
zo. 18/12/22 zo. 26/02/23

 zo. 26/03/23

Reissom: 2022 2023
Rang 1 + bus € 119   ,- € 124 ,-
Rang 2 + bus € 109,- € 114   ,-

De Tocht 
Beleef de magie 
van de Elfstedentocht
Vijf jeugdvrienden sluiten een pact: 
“Later als we groot zijn,  rijden we 
samen de Elfsteden tocht”.  In de 
winter van 2023 maakt belofte 
schuld, zeker nu één van de vrienden 
een geheim bij zich draagt en er meer 
op het spel staat dan enkel het halen 
van het kruisje. In een speciaal ge-
bouwd theater in Leeuwarden met 
de nieuwste theater technieken, 
meteoro logische  special effects en 
een immense 360° ijsvloer komt de 
Elfstedenmagie voelbaar tot leven!

Vertrekdata: 
zo. 15/10/22 za. 18/11/22
zo. 29/10/22

Reissom:
Rang 1 + bus  € 126,-
Rang 2 + bus  €      116     ,-

Huishoudbeurs 2023

De Huishoudbeurs in RAI Am-
sterdam is het gezelligste dag-
je uit. Lekker eten en drinken, 
de leukste optredens van gave 
 artiesten, gezellige markt-
kraampjes, handige beauty- en 
interieuradviezen, fijne work-
shops, alles over een happy (en 
healthy) lifestyle en nog véél 
meer! Verblijf op de Huishoud-

beurs van 11.00-18.00 uur.

Vertrekdata: 
za. 18/02/23 wo. 22/02/23
ma. 20/02/23 do. 23/02/23

di. 21/02/23 vr. 24/02/23

Reissom:
Entree beurs + bus  € 40,-
Alleen busvervoer  € 30,-
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De Vrienden van Amstel 
LIVE! 
De grootste kroeg van Nederland 
opent weer haar deuren! Boek 
eenvoudig een busreis naar de 
Vrienden van Amstel LIVE!

Vertrekdata: 
do. 05/01/23 ma. 16/01/23*
vr. 06/01/23 wo. 18/01/23
za. 07/01/23 do, 19/01/23
zo. 08/01/23 vr. 20/01/23
ma. 09/01/23 za. 21/01/23
wo. 11/01/23* zo. 22/01/23
do. 12/01/23* ma. 23/01/23
vr. 13/01/23 wo. 25/01/23*
za. 14/01/23 vr. 27/01/23
zo. 15/01/23*
Reissom:
Alleen busvervoer  €  40,-
Zitplaats rang 2 + bus  €      119  ,-

* op de gemarkeerde data zijn een 
beperkt aantal kaarten beschikbaar!



Kronkelende straatjes, met kinderhoofd-
jes geplaveide pleintjes, ontelbare vak- 
werkhuizen, de imposante munsterkerk, 
een bijna volledig intacte stadsmuur met 
torens en poorten en idylische stadsgracht-
en. Ze vormen het decor van Dinkelsbühl 
én van deze fanstastische Kerstreis. Het 
superior 4-sterrenhotel Meiser Design ver-
welkomt u voor een heerlijke kerstbelev-
ing, een kerstbeleving in het idylische Din-
kelsbühl.

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 de Kasse-
ler Sprookjeskerstmarkt. Deze kerstmarkt is 
onlosmakelijk verbonden met de wereld-
beroemde 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 ge-
nieten van een 3-gangen diner met front-
cooking buffet. 

Dag 2: Na gebruik van een uitstekend ont-
bijtbuffet start een interessante gidsgeleide 
rondrit door de Romantische Straße. We 
hebben een uitgebreid verblijf op de gezel-
lige kerstmarkt van het werkelijk prachtige 
stadje Rothenburg ob der Tauber. Ook van-
avond tonen de koks in het hotel hun vaar-
digheden tijdens het frontcooking buffet.
 
Dag 3: Vandaag gaan we Dinkelsbühl verk-
ennen. Onder leiding van een deskundige 
gids bezoeken we de mooiste plekjes. 
 Tijdens de rondgang wordt u bovendien get-
rakteerd op een glas  Glühwein. Van 17.30 
uur tot 18.30 uur kunt u in het hotel geniet-
en van een sfeervol samenzijn met voor-
drachten en kerstmuziek. Het vormt een 
toepasselijke inleiding op het luxe kerstdin-
er van vanavond. 

Dag 4 (1e kerstdag): De ochtend van deze 
Eerste Kerstdag kunt u naar eigen inzicht 
doorbrengen. U zou bijvoorbeeld een kerst-
mis of kerstdienst kunnen bezoeken. Van-
middag staat een rondrit door de schilder-
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Kerstreis Dinkelsbühl

achtige 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 mid-
deleeuwen en de renaissance is een juweelt-
je. Aan het einde van de middag kunt u in de 
Münster St. Georg in Dinkelsbühl een 
sfeervol kerstconcert bijwonen dat tradi-
tiegetrouw wordt verzorgd door de Stadt-
kapelle samen met het mannenkoor Concor-
dia 1831. Aansluitend kunt u natuurlijk weer 
genieten van een heerlijk diner in ons hotel.

Dag 5 (2e kerstdag): Op de Tweede Kerst-
dag maken we opnieuw een mooie rondrit 
door de streek van de Romantische Straße. 
Rond 17.00 uur wordt een pauze ingelast in 
de bossen nabij het plaatsje Dürrwangen 
waar u een bezoek brengt aan de sfeervolle 
Waldweihnacht waar de Dürrwanger Harles-
Sänger het geheel muzikaal omlijsten. Een-
maal 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 du-
rende rondvaart en ontdekt u de Main-
metropool in al haar diversiteit. Stedelijk, 
glinsterend, levendig en tegelijkertijd histor-
isch 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/

Vertrekdatum: do. 22/12/22

Reissom: in een 2-pers.kamer    €  890,- p.p.
 toeslag 1-pers.kamer   € 210,- p.p.

Arrangement:
• 5 Overnachtingen in het 4-sterren superior 
hotel Meiser Design in Dinkelsbühl 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 een glas 
Glühwein
• Een sfeervol samenzijn met voordrachten 
en kerstmuziek op kerstavond in het hotel.
• Bezoek aan Nördlingen
• Bezoek aan het sfeervolle kerstconcert in 
de Münster St. Georg in Dinkelsbuhl met de 
Stadtkapelle en mannenkoor Concordia 1831 
(onder voorbehoud)
• Bezoek aan het de Waldweihnacht in de 
bossen van Dürrwangen met de Dürrwanger 
Harles-Sänger (onder voorbehoud)
• Circa 50 minuten durende rondvaart door 
Frankfurt am Main
• Uitstekend verzorgd 3-gangen afscheids-
diner
• Vervoer per luxe touringcar en begeleiding 
door een ervaren chauffeur/reisleider.

nieuwe Reis
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Dagtochten Herfst, Kerst, Advent en Winter:

 Herfsttintentocht Veluwe vr.11/11
 Royaal ontbijtbuffet, Veluwe rondrit met gids, entree Kijk- & Luistermuseum, 3-gangen diner € 84,-
 Kaarsjesavond bij de Orchideeënhoeve vr.09/12 - do.15/12 
 Twee kopjes koffie met kerstgebak, entree Orchideeën Hoeve (verblijf van 16.00 - 20.00 uur) € 47,-
 Kerst bij Kasteel Cannenburch vr.09/12 - za.10/12 
 Zeer uitgebreid lunchbuffet, entree kerstmarkt Vaassen en Kasteel (verblijf in Vaassen circa 4 uur) € 54,-
 Kerstverrassingsdagtocht ma.26/12 (2e kerstdag)
 Uitgebreid ontbijtbuffet met warme gerechten, ‘bloemrijke’ entree en heerlijk 4-gangen kerstdiner € 98,-

 Margriet Winterfair Den Bosch 2022 vr.25/11 - za.26/11 - ma.28/11 - di.29/11 - wo.30/11
 Verblijf van 12 - 18 uur.  Alleen vervoer € 35,- p.p.   |   Entree en vervoer  € 49,50

 Country & Christmas Fair Kasteel de Haar di.22/11 - vr.25/11 - za.26/11
 Verblijf: di. & vr. 12-17 uur / za. 14- 19 uur. Alleen vervoer € 30,- p.p.   |   Entree en vervoer € 46,-
 Huishoudbeurs Amsterdam 2023 za.18/2 - ma.20/2  t/m  vr.24/2 dagelijks
 Verblijf van 11 - 18 uur.  Alleen vervoer € 30,- p.p.   |   Entree en vervoer € 40,-
 Skiën of wandelen in Winterberg Bij voldoende sneeuw! Kijk op onze site.

Kerstmarkten: Verblijf op de kerstmarkten van 12.00 - 19.00 uur

 Kersttijd in CentrO Oberhausen vr.2/12 - vr.9/12 - zo.11/12   € 27,50

 Kerstmarkt in Hanzestad Bremen za. 10/12 - wo.14/12 - vr.16/12 - za.17/12  € 30,-
 Sprookjesachtig verlicht Essen zo.11/12 - do.15/12    € 27,50

 Kersttijd in het luxe Düsseldorf wo. 7/12 - za.10/12 - di.13/12 - ma.19/12   € 29,-
 Kerst in Domstad Keulen za.3/12 - do.8/12 - ma.12/12 - vr.16/12   € 30,-
 Historische kerstmarkt Osnabrück wo. 7/12 - di.13/12    € 28,-
 Romantische kerstsfeer in Münster za.3/12 - di.6/12 - do.8/12 - za.10/12 -  
  ma.12/12 - wo.14/12 - vr.16/12 - za.17/12   € 24,50

Musicals, Concerten, Shows en Sport:

 Soldaat van Oranje - De Musical  | 2022 zo.18/12 Rang 2 €109,-  Rang 1 € 119,-
 Soldaat van Oranje - De Musical  | 2023 zo.26/2 - zo.26/3 Rang 2 €114,-  Rang 1 € 124,-
 Disney’s Aladdin zo.11/12 Rang 1 €144,-  Premium € 154,-
 Holiday on Ice (Groningen) zo.11/12    Rang 1 € 83,-
 De Toppers in Concert 2022 za.19/11   (nog enkele plaatsen beschikbaar!) Rang 1 € 115,-
 Music Show Scotland Oberhausen za.17/12 Rang 2 € 85,-  Rang 1 € 93,-
 Formule 1 Spa-Francorchamps zo.20/07/23     €  volgt
 Disney’s AIDA zo.14/05/23     €  volgt
 André Rieu Kerstconcert Maastricht zo.18/12  (nog enkele plaatsen beschikbaar!)  Rang 2 € 155,-
 André Rieu op het Vrijthof Maastricht * vr.14/7 - za.15/7     Rang 2 € 165,-
 De Tocht - Elfsteden musical *   zo.15/10 -  zo.29/10 - za.18/12 Rang 2 €116,-  Rang 1 € 126,-
 De Vrienden van Amstel LIVE! 2023 * div. data (nog tickets beschikbaar)     Alleen bus € 40,-

 * Zie ook elders in deze folder

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: | © ter Beek Reizen 2021

DECEMBERTIP:

Geef een 

reischeque kado!


