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Voorwoord
Geachte lezer,

Ter Beek Reizen bestaat ruim 90 jaar. In deze lange 
periode heeft ter Beek Reizen veel ervaring opgedaan 
in de reis- en touringcarbranche. Zoals altijd houden 
we de organisatie en uitvoering van onze reizen in eigen 
hand en doen wij er alles aan u een prachtige reis aan te 
bieden. 

Wat fijn dat u zich oriënteert op het maken van een 
meerdaagse reis. We laten u graag de mooiste plekken 
zien. De passie van onze medewerkers en de kwaliteit van 
de hotels, excursies en touringcars maken onze reizen 
bijzonder. Dit blijkt ook uit de reiservaringen die onze 
reizigers hebben achtergelaten op KlantenVertellen.nl. 
Gemiddeld een 8.7 en voor de reisbegeleiding een 9.0! 

Ter Beek Reizen is al vele jaren aangesloten bij Stichting 
Garantiefonds Reisgelden (SGR). Deze waarborgt de financiële 
zekerheid van de reiziger. Consumentenorganisaties hameren 
er voortdurend op dat u als reiziger er verstandig aan doet te 
controleren of uw reisorganisatie is aangesloten bij SGR. 

Met een vertrouwd gevoel kan uw vakantie-voorpret 
beginnen. Blader door deze reisgids en maak kennis met 
vertrouwde en nieuwe bestemmingen. Of u nu op zoek 
bent naar overweldigende natuur, traditionele cultuur of 
muzikale gezelligheid, een actieve rondreis of Oostenrijkse 
Gemütlichkeit, bij ter Beek Reizen hebben we altijd een reis 
die bij u past. 

Nieuw zijn onze fietsreizen naar de Veluwe en het Rijk van 
Nijmegen. Nederland is fietsland bij uitstek. Met een uniek 
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Eind 2015 zijn we gestart met 
‘Klantenvertellen’. Na afloop van de reis 
versturen we per e-mail een enquête. Uit de 
ruim tweeduizend beoordelingen krijgen we 
het rapportcijfer 8,7 en beveelt 98 procent 
van de reizigers ons aan. Onze chauffeurs en 
reisleiders krijgen maar liefst een 9,0. Daar 
zijn we trots op en dankbaar voor.

= Rondreis = Muziekreis

routenetwerk van fietsknooppunten en goed onderhouden 
fietspaden is het nergens ter wereld zo eenvoudig om 
prachtige fietstochten te maken. Tijdens deze 3-daagse 
reizen met de Ter Beek Fietsbus gaat uw eigen fiets veilig en 
goed beschermd mee in de touringcar of huurt u ter plaatse 
een fiets. 

Ook nieuw is een reis naar het concert van André Rieu op 
het Vrijthof in Maastricht. Werd deze eerder uitsluitend 
als dagtocht aangeboden, in 2023 is er ook een 2-daagse 
reis naar dit fantastische concert. U kunt trouwens ook 
genieten van de overweldigende klanken van André Rieu en 
zijn Johann Strauss Orkest tijdens onze prachtige reis naar 
Wenen. 

Maar er is meer nieuws. Wat dacht u van een reis naar de 
prachtige Hoch Taunus met verblijf in het mooie stadje 
Bad Homburg? Of naar de schilderachtige Romantische 
Straße waar het gezellige Dinkelsbühl ons een aangenaam 
verblijf biedt. Eveneens nieuw is onze gezellige reis naar 
het Oostenrijkse Inntal. Majestueuze bergen, glooiende 
en bloemrijke alpenweiden, woest stromende beken en 
riviertjes, donkere bossen en de alom aanwezige Tiroolse 
gemoedelijkheid worden u op een presenteerblaadje 
aangeboden. Terug van weggeweest is onze 6-daagse reis 
naar het idyllische Altmuhltal. Ook de vertrouwde reis naar 
Ierland en Normandië maakt in 2023 z’n opwachting in het 
reisprogramma van ter Beek Reizen. De combinatie van de 
bijzondere cultuur, natuur en geschiedenis van Normandië 
en de mystieke, sprookjesachtige zelfs geheimzinnige sfeer 
die Ierland zo eigen is maakt deze reis tot een belevenis van 
formaat.      

We heten u graag snel welkom in onze luxe touringcar op 
weg naar één van de vele mooie bestemmingen. Bij ons is 
uw reis in vertrouwde handen.

Familie ter Beek en medewerkers

= Fietsreis

ter Beek Reizen, Tubbergen

Uitnodiging
Open-Huisdagen  |  9, 10 en 11 maart 2023

Maak onder het genot van een kopje koffie nader kennis met ter Beek 
Reizen. Van diverse bestaande en nieuwe reizen worden presentaties 
verzorgd. Er worden films vertoond en er zijn chauffeurs en 
reisadviseurs aanwezig die u volop kunnen informeren over diverse 
bestemmingen. De exacte tijden van de presentaties worden op 2 
maart op onze site bekend gemaakt. Bij boeking van een reis tijdens 
de Open-Huisdagen wordt u een leuke attentie aangeboden.

De voordelen van ter Beek Reizen:
• Géén aanbetaling en reserveringskosten
• Opstapplaatsen in Twente 
• Rechtstreeks naar de bestemming, géén overstappunt
• Aangesloten bij SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden)
• ISO 9001 gecertificeerd
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Ter Beek Reizen berekent geen reserveringskosten en 
vraagt geen aanbetaling. Op een hoge uitzondering na 
zijn alle excursies en entreegelden inbegrepen.

Opstapplaatsen in de regio Twente
De reizen van ter Beek kennen geen lange opstaproutes. 
Onze opstapplaatsen bevinden zich in Tubbergen, Almelo, 
Hengelo, Oldenzaal en Enschede. In principe rijden de 
touringcars vanaf uw opstapplaats rechtstreeks naar uw 
vakantiebestemming, zonder overstappunt. 

Luxe touringcars
Al onze reizen worden uitgevoerd met luxe touringcars die 
voorzien zijn van een warme drankenautomaat, koelkast, 
Dvd-speler, flatscreen schermen (veelal met aansluiting 
op een panoramacamera), comfortabele beenruimte, 
airconditioning en toilet. Ons wagenpark bestaat daarnaast 
uit rolstoeltouringcars, een zeer exclusieve Luxury Class-
touringcar (VIP) en dubbeldekkers.

Kwaliteit en prijs
Ter Beek Reizen is voortdurend op zoek naar de beste, zo 
gunstig mogelijk gelegen hotels, restaurants en excursies 
voor een redelijke prijs. Wanneer wij echter moeten kiezen 
tussen kwaliteit en prijs dan staat bij ons altijd de kwaliteit 
voorop. Het is daarom mogelijk dat bij vergelijking onze 
reizen een iets hogere prijs kennen maar dit vindt u 
onherroepelijk terug in de kwaliteit en kwantiteit van het 
gebodene. 

Excursies en programma
Alle genoemde excursies zijn bij de prijs inbegrepen maar u 
bent vrij om hieraan deel te nemen. De programma’s in deze 
reisgids zijn onder voorbehoud. Als de omstandigheden dit 
vereisen kunnen er wijzigingen plaatsvinden. De meeste 
reizen kennen een relatief rustig programma. Desondanks is 
het mogelijk dat het reisprogramma voor sommige mensen 
vrij intensief is. In dat geval bevelen wij aan om samen met 
een begeleider te reizen. Ook zijn bergachtige gebieden niet 
ideaal voor mensen met beperkte validiteit. Bij de planning 
van de reizen en excursies gaan wij ervan uit dat iedereen 
goed valide is en in staat is een afstand van tenminste 500 
meter in één keer zelfstandig te voet af te leggen. Grotten, 
kastelen, mijnen en dergelijke zijn vaak niet (of niet volledig) 
toegankelijk voor minder validen. Minder validen kunnen 
daardoor mogelijk niet aan alle excursies deelnemen.

Reis- en annuleringsverzekering
Om het zekere voor het onzekere te 
nemen raden wij u aan om een goede reis- 
en annuleringsverzekering af te sluiten. 

Ter Beek Reizen brengt de reis- en annuleringsverzekering 
onder bij Unigarant Verzekeringen. Unigarant is 100% 
dochter van de ANWB. Daarom bent u wereldwijd verzekerd 
van betrouwbare en snelle hulpverlening door de ANWB 
Alarmcentrale. De kosten van de annuleringsverzekering en 
de reisverzekering vindt u op de laatste pagina’s van deze 
Reisgids. Wij informeren u graag over de mogelijkheden. 
De polisvoorwaarden vindt u op onze site en op  www.
unigarant.nl.

Stichting Garantiefonds Reisgelden
Ons bedrijf is aangesloten bij de Stichting 
Garantiefonds Reisgelden (SGR). De in dit 
programma gepubliceerde reizen vallen binnen 

de grenzen van de SGR-garantieregeling. De SGR-
garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd 
is zijn vooruitbetaalde reisgelden terug te krijgen 
als zijn wederpartij door financieel onvermogen de 
overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. 
Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en 
de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg 
gedragen voor de terugreis.

Consumentenbijdrage SGR
Het is belangrijk dat u óók in de toekomst zorgeloos op 
reis kunt. Zoals hierboven aangegeven is ter Beek Reizen 
aangesloten bij Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). 
Om het fondsvermogen van deze stichting dekkend te 
houden heeft SGR besloten om een tijdelijke bijdrage 
van       € 5,- per persoon te vragen. De bijdrage wordt apart 
vermeld op de boekingsbevestiging en de factuur.

Stichting Garantiefonds Reisgelden Zakelijk
SGRZ is het zakelijke zusje van SGR. Bedrijven, 
verenigingen en andere groepen die bij ter 
Beek Reizen een reis boeken vallen onder 

de garantieregeling van SGRZ. Zij zijn er eveneens van 
verzekerd dat zij hun vooruitbetaalde reisgelden terug 
krijgen bij financieel onvermogen.

Informatie
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ISO 9001 & Kwaliteitsnorm van Busvervoer Nederland
In april 2020 is ter Beek Reizen door Kiwa 
gecertifieerd voor ISO 9001 en de Kwaliteitsnorm van 
Busvervoer Nederland. Het voldoen aan deze norm 
is een verplichte voorwaarde voor het lidmaatschap 

van branchevereniging Busvervoer Nederland (onderdeel 
van Koninklijk Nederlands Vervoer). Meer informatie vindt 
u op: www.knv.nl/kwaliteitsnorm-Busvervoer-Nederland. 

Reisvoorwaarden
Op alle in deze reisgids aangeboden reizen zijn 
de Algemene vervoer- en reisvoorwaarden van 
KNV Busvervoer van toepassing. U vindt deze 

voorwaarden op onze website onder: www.terbeekreizen.
nl/over-ons/algemene-voorwaarden Indien gewenst sturen 
wij u een exemplaar toe.

Preferenties
Preferenties en voorkeuren waarvoor geen toeslag geldt, 
bijvoorbeeld kamers naast elkaar, vragen wij graag voor 
u aan. Dat gehoor wordt gegeven aan uw preferentie 
of voorkeur kan niet worden gegarandeerd omdat 
wij in voorkomende gevallen afhankelijk zijn van de 
bereidwillige medewerking van de dienstverleners of van 
zijn mogelijkheden daartoe.

Reisdocumenten
Voor vertrek dient u te controleren of u in het bezit bent van 
de vereiste geldige grensdocumenten. 

Afgifte paspoort of identiteitskaart
Bij het inchecken in buitenlandse hotels, met name in Zuid 
Europa, wordt steeds vaker gevraagd om uw paspoort 
of identiteitskaart af te geven. Hierop hebben wij helaas 
geen invloed. Dit heeft te maken met nationale (en soms 
lokale) wetgeving in de betreffende landen. Veelal wordt 
wel geaccepteerd dat u vooraf een kopie maakt van uw 
paspoort of identiteitskaart en deze afgeeft. We raden 
u daarbij aan om uw persoonsnummer (BSNnummer) 
onleesbaar te maken. Let op! Het documentnummer (bij 
een paspoort beginnend met N en bij een identiteitskaart 
beginnend met I) moet wel zichtbaar zijn.

Zitplaatsen in de touringcar
Normaal zal er op aanwijzing van uw chauffeur regelmatig 
in de touringcar gewisseld worden van zitplaats. Het vooraf 

reserveren van zitplaatsen is alleen mogelijk voor zover 
het de achterbank betreft of, op medische indicatie, de 
zitplaatsen achter de tweede ingang van de touringcar. 

‘s Lands wijs, ‘s lands eer
Een vakantie in het buitenland betekent andere mensen, 
gewoonten, cultuur en eten. Het is er anders dan thuis. 
Dat is één van de aantrekkelijke kanten van vakantie. Het 
is echter ook zeker een aspect om rekening mee te houden 
met betrekking tot uw vakantieverwachtingen.

Minimum deelname
Hoewel het zelden voorkomt dat zich onvoldoende 
deelnemers opgeven voor een reis, dienen wij u toch te 
melden dat we genoodzaakt zijn een minimum aantal te 
hanteren van 30 personen. Wanneer dit aantal niet wordt 
bereikt ontvangt u hierover uiterlijk 3 weken voor vertrek 
bericht.

Overnachten in Twente… dat is handig!
We maken gebruik van een beperkt aantal opstapplaatsen 
in de Twentse regio waaronder het Van der Valk Hotel in 
Hengelo. Deelnemers die van “ver” komen kunnen in dit 
uitstekende hotel overnachten. Bovendien kunt u uw auto 
gratis parkeren. Bij een vroeg vertrek, wanneer u nog niet 
kunt deelnemen aan het uitgebreide ontbijtbuffet, kunt 
u een lunchpakket bestellen. Ter Beek Reizen regelt de 
reservering met een kleine reductie op het reguliere tarief 
en u rekent zelf af in het hotel.
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Al sinds 2003 is de Verrassingsreis een jaarlijks terugkerende 
reis in de Reisgids van ter Beek Reizen. Ieder jaar weer een 
geliefde reis door de aangename combinatie van een rustig 
programma, een uitstekende verzorging, interessante excursies 
en een prachtige omgeving. Dat is in 2023 niet anders. Dit jaar is 
de streek van onze Verrassingsreis een regio op zo’n 350 km van 
Twente die in de Romeinse tijd een belangrijke rol speelde. Ons 
uitstekende hotel bevindt zich aan de rand van het centrum van 
een chique en groene stad die gelegen is aan een bekende rivier. 
De omgeving met haar steile wijnhellingen, woeste burchten, 
beruchte rotsen, bezienswaardige en schilderachtige dorpen 
en stadjes is ronduit prachtig. U heeft volop de gelegenheid 
te genieten van alles wat deze streek, het programma en het 
uitstekende hotel u te bieden hebben.

Tijdens een stadswandeling maakt u kennis met uw 
mooie vakantieplaats. U maakt u een rit in een historische 
waterballastbaan met een gemiddeld stijgingspercentage van 20% 
naar een prachtig uitzichtspunt. We bezoeken een indrukwekkend 
historisch complex en maken een schitterende boottocht op 
een veelbezongen rivier. Erg bijzonder is de rondleiding door de 
moderne fabriek van de “Auto met de haai” (indien mogelijk).Maar 
u kunt ook volop genieten van de prachtige natuurtochten met 
stops in schilderachtige en gezellige stadjes en dorpjes

Uw hotel: U verblijft in een uitstekend 4* hotel dat gelegen is op 
geringe afstand van de Altstad. Alle comfortabel ingerichte kamers 
zijn voorzien van badkamer met bad en toilet, toiletartikelen, 
föhn, thee- en koffiefaciliteiten, airco, kluisje, minibar, tv en 
radio. Daarnaast beschikt het hotel over een hoteltuin, WiFi, 
een restaurant, bar en wellnessafdeling met sauna, stoombad 
en bubbelbad. ’s Ochtends kunt u genieten van een uitgebreid 
ontbijtbuffet en ’s avonds van een uitstekend verzorgd 3-gangen 
diner of dinerbuffet. Beoordeling Booking.com: Goed 7,9

De vertrekdata van de 5 daagse Verrassingsreis zijn:
ma. 03/07/23 
ma. 31/07/23 
zo. 20/08/23

Reissom:
Bij verblijf in een 2-persoonskamer  € 699,- p.p.
Toeslag 1-persoonskamer   € 136,- p.p.

Premie reis- en annuleringsverzekering, zie laatste 
pagina’s reisgids

De reissom is inclusief:
• 4 Overnachtingen in een uitstekend, dicht bij de Altstadt gelegen 
4* hotel incl. ontbijtbuffet en 3-gangen diner of dinerbuffet
• Kopje koffie met iets lekkers
• Gidsgeleide stadswandeling in de Altstadt van een chique stad
• Retourrit van 2 x 3,5 minuut per 134 jaar oude waterballastbaan
• Circa 2 uur durende rondleiding in de fabriek van de auto “met 
de haai”  (indien mogelijk, anders wordt een alternatieve excursie 
aangeboden)
• 75 Minuten durende boottocht op een romantische, maar zeker 
ook indrukwekkende rivier
• Interessante rondleiding in een historisch complex 
• Uitstekend verzorgd 3-gangen afscheidsdiner
• Vervoer per luxe touringcar en begeleiding door een 
ervaren chauffeur/reisleider

Niet inbegrepen:
Overige uitgaven, consumentenbijdrage SGR, 
reis- en annuleringsverzekering

Verrassingsreis
5

DAGEN

Meer weten over deze reis? Scan de QR-code 
met de camera op uw telefoon of ga naar 
www.terbeekreizen.nl/tour/verrassingsreis
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André Rieu, de ‘Koning van de Wals’ is, samen met zijn 
Johann Strauss Orkest, terug in Maastricht. Geniet van 
dit indrukwekkende zomeravondconcert op het meest 
romantische plein van Nederland: het Vrijthof in Maastricht! 
Geniet van de heerlijke melodieën, van klassieke muziek tot 
meeslepende walsen. Het belooft wederom een onvergetelijke 
avond te worden vol komische en ontroerende momenten. 
Maar vooral ook: heel veel romantiek!

1e Dag: Twente – Maastricht - Heerlen
Vanaf Twente rijden we rechtstreeks naar ons hotel in Heerlen 
voor de check-in. Aansluitend begeven we ons naar de geliefde 
Limburgse hoofdstad waar u royaal de tijd heeft om het sfeervolle 
centrum van Maastricht te verkennen. De oude binnenstad vormt 
een fantastisch decor met historische panden, terrassen vol 
gezelligheid en romantische straatjes en pleinen. De stad kent 
prachtige winkels op het gebied van mode, accessoires en design. 
Culinair gezien is er van alles te beleven, want zo’n beetje elke 
keuken is wel vertegenwoordigd. De poorten van het Vrijthof gaan 
om 18.30 uur open. Om circa 20.00 uur verzorgt de Koninklijke 
Harmonie Sainte Cécile Eijsden straatoptredens met feestelijke 
marsmuziek. Het Vrijthofconcert begint om 21.00 uur. Ervaar de 
geweldige optredens van André Rieu en zijn Johann Strauss orkest, 
van alle solisten en bijzondere gastoptredens! Feest mee en geniet 
van de meeslepende walsen, klassieke muziek en operette en 
musical melodieën… een avond om niet te vergeten. Na afloop van 
het concert rijden we naar het Van der Valk Hotel in Heerlen voor 
de overnachting.

2e Dag: Heerlen - Nijmegen - Twente
Na een goede nachtrust en een zeer uitgebreid ontbijtbuffet 
verlaten we Heerlen en rijden naar Nijmegen. Na een vrije pauze in 
het centrum van deze bruisende Gelderse stad rijden we terug naar 
de opstapplaatsen in de regio Twente.

De vertrekdatum van deze 2 daagse reis André Rieu op het 
Vrijthof Maastricht is:
vr. 14/07/23

Reissom:
Bij verblijf in een 2-persoonskamer  € 355,- p.p.
(1-persoonskamer niet beschikbaar voor deze reis)

Premie reis- en annuleringsverzekering, zie laatste 
pagina’s reisgids

De reissom is inclusief:
• Zitplaats rang 1 Vrijthofconcert André Rieu op vrijdag 14 juli 2023
• Overnachting in een comfort kamer in Van der Valk Hotel Heerlen
• Uitstekend verzorgd ontbijtbuffet in uw hotel
• Vervoer per luxe touringcar en begeleiding door een 
ervaren chauffeur/reisleider

Niet inbegrepen:
Overige uitgaven, consumentenbijdrage SGR, 
reis- en annuleringsverzekering

NB: Er zijn afwijkende annuleringsvoorwaarden van toepassing

André Rieu op het 
Vrijthof in Maastricht

2
DAGEN

Meer weten over deze reis? Scan de QR-code 
met de camera op uw telefoon of ga naar 
www.terbeekreizen.nl/tour/concertbelevenis-
andre-rieu-maastricht

Uw hotel:  Het 4* Van der Valk Hotel Heerlen ligt op slechts 800m 
van het 14e-eeuwse kasteel en landgoed Terworm. De comfort 
2-persoonskamers hebben een eigen badkamer en het hotel 
beschikt over gratis WiFi. In het restaurant kunt u genieten van een 
uitgebreid ontbijtbuffet. Beoordeling Booking.com: Erg goed 8.5. 
Internet: www.hotelheerlen.nl.
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naar ons hotel waar u wordt getrakteerd op een kopje koffie 
met gebak. Ondertussen laadt uw chauffeur de fietsen uit 
waardoor u na de koffie gelijk kunt starten met de eerste 
fietsroute. Bij terugkomst in uw hotel (na 15.00 uur) is uw 
kamer beschikbaar. 

2e Dag: Fietsen
Na het royale ontbijtbuffet kunt u de dag vrij besteden 
en de route van uw keuze fietsen. Beide bestemmingen 
bieden een keur aan fietsmogelijkheden. 

3e Dag: Veluwe / Rijk van Nijmegen - Twente
Ook vandaag kunt u nog volop van de omgeving genieten. 
Vanaf 16.00 uur staan de touringcar en chauffeur weer 
gereed om de fietsen in te laden, waarna we rond 17.00 uur 
weer vertrekken naar Twente.

Nederland is fietsland bij uitstek! Met een uniek 
routenetwerk van fietsknooppunten en goed 
onderhouden fietspaden is het nergens ter wereld 
zo eenvoudig om prachtige fietstochten te maken. 
We nemen u dit jaar mee naar twee prachtige 
streken; de bosrijke Veluwe of het mooie Rijk van 
Nijmegen. Tijdens deze 3-daagse reizen met de Ter 
Beek Fietsbus gaat uw eigen fiets veilig en goed 
beschermd mee in de touringcar òf u kunt ter plaatse 
een fiets huren. U overnacht in uitstekende Van der 
Valk Hotels inclusief zeer uitgebreid ontbijtbuffet en 
laadpunt voor uw elektrische fiets.  

1e Dag: Twente – Veluwe (Apeldoorn) òf Rijk van 
Nijmegen (Cuijk) 
Nadat u bent ingestapt en uw fiets is ingeladen rijden we 

Fietsreis Rijk van 
Nijmegen & Veluwe

3
DAGEN
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De vertrekdata van de 3 daagse Fietsreizen zijn:
ma. 08/05/23  (Rijk van Nijmegen)
di. 09/05/23  (Veluwe)
ma. 21/08/23  (Rijk van Nijmegen)
di. 22/08/23  (Veluwe)
    Veluwe                Rijk v.Nijmegen
Reissom:   9/5 & 22/8             8/5 & 21/8
Bij verblijf in een 2-persoonskamer € 325,- p.p.            € 315,- p.p.
Toeslag 1-persoonskamer  € 126,- p.p.            €       90,- p.p.
Huur e-bike 3 dagen: toeslag  €       15,- p.p.             €       12,- p.p.
Huur standaard fiets 3 dagen: korting -    €       30,- p.p.          -    €        33,- p.p.
(Huur e-bike/fiets i.p.v. eigen fiets mee in bus)

Premie reis- en annuleringsverzekering, zie laatste pagina’s reisgids

De reissom is inclusief:
• 2 Overnachtingen in een Van der Valk hotel inclusief zeer uitgebreid 
ontbijtbuffet
• Kopje koffie met gebak op de eerste dag
• Enkele voorbeeld fietsroutes op papier
• Vervoer van uw eigen fiets in de touringcar
• Vervoer per luxe Ter Beek Fietsbus en begeleiding door een 
ervaren chauffeur/reisleider.

Niet inbegrepen:
Overige uitgaven, consumentenbijdrage SGR, 
reis- en annuleringsverzekering

Veluwe
Van der Valk Apeldoorn-De Cantharel
De Veluwe is één van de mooiste gebieden in Nederland om op 
de fiets te ontdekken. Vanaf uw hotel starten schitterende routes 
langs ondermeer; de Ginkelse Heide & Landgoed Planken Wambuis 
(±60 km), de IJsselvalei (±50 km), de Kroondomeinen en Apeldoorn-
stad (±40 km), het hart van de Veluwe rondom Kootwijk (±35 km), 
De Posbank en Loenermark (±60 km). Maar er zijn nog veel meer 
fietsmogelijkheden in deze schitterende natuurrijke omgeving.

Uw hotel: Het hotel Van der Valk Apeldoorn-De Cantharel ligt in 
een groene omgeving en dichtbij het centrum van Apeldoorn. De 
luxe kamers beschikken over badkamer met douche en koffie- en 
theefaciliteiten. In de Wellnesstuin kunt u heerlijk ontspannen in 
diverse sauna’s, een binnen- en buitenzwembad. Tevens biedt 
het hotel verschillende culinaire mogelijkheden. Naast het zeer 
uitgebreide ontbijtbuffet dat bij uw reissom is inbegrepen, zou 
u voor eigen rekening ook gebruik kunnen maken van het royale 
lunch- of dinerbuffet. Tevens biedt Bistro Martinus een à la carte 
menu en kunt u in restaurant Huisje James genieten van een 
speciaal seizoens menu. In de omgeving bevinden zich tal van 
bezienswaardigheden: Paleis ‘t Loo (7 km), Apenheul (4 km), het 
Nationaal Park De Hoge Veluwe (14 km), het Kröller-Müller Museum 
(17 km), Deventer (21 km) en Zutphen (22 km). Beoordeling 
Booking.com: Heerlijk 8,6. Internet: www.vandervalkapeldoorn.nl

Rijk van Nijmegen
Van der Valk Cuijk-Nijmegen
Niet alleen het Rijk van Nijmegen biedt afwisselende fietsroutes 
met veel natuur en geschiedenis, maar ook het Land van Cuijk 
biedt volop mogelijkheden. Vanaf het hotel in Cuijk voeren er 
fietsroutes door het Rijk van Nijmegen langs de Waal, Berg en Dal 
en de Thornse Molen tot aan Millingen (±65 km), maar ook een 
rondje Kraaijebergse Plassen (±21 km) is de moeite waard, of een 
route langs de Maas en door het UNESCO gebied Maasheggen (±55 
km). Er zijn vele mogelijkheden in dit gebied van Maas en Waal. 

Uw hotel: Het hotel Van der Valk Cuijk-Nijmegen ligt in Cuijk, een 
oud stadje aan de oevers van de rivier de Maas. De ruime kamers 
zijn voorzien van bad en douche, gratis thee- en koffiefaciliteiten 
en een tv. Het royale ontbijtbuffet is inbegrepen in de reissom. U 
zou op eigen rekening het diner of lunch kunnen gebruiken in het 
restaurant of de brasserie. Voor extra informatie heeft Van der 
Valk Cuijk - Nijmegen een eigen VVV-toeristenkantoor in de lobby. 
Beoordeling Booking.com: Erg goed 8,1. 
Internet: www.hotelcuijk.nl

Nederland, Nijmegen

U ontvangt enkele fietsroutesuggesties, maar u kunt deze ook 
eenvoudig zelf samenstellen met de ANWB fietsknooppuntenplanner: 
www.anwb.nl/fietsroutes/fietsknooppuntenplanner. Of gebruik een 
app op uw telefoon, bijvoorbeeld: 
• Route.nl   
• IVN.nl
• Fietsnetwerk.nl

N.B.: De touringcar en chauffeur van ter Beek Reizen blijven niet ter 
plaatse tijdens deze reis. Bij onverwachte situaties kunt u altijd contact 
opnemen met ons kantoor (24/7) of uw hotel. We staan u uiteraard met 
raad en daad bij.

Fietsdagtochten: 
Ter Beek Reizen organiseert ook enkele fietsdagtochten. Kijk voor de 
exacte data en bestemmingen op onze site.

Meer weten over deze reis? Scan de QR-code 
met de camera op uw telefoon of ga naar 
www.terbeekreizen.nl/tour/fietsreis- 
nijmegen-veluwe

Nederland, Veluwe



|  ter Beek Reizen - Reisgids 2023 ter Beek Reizen - Reisgids 2023  |10

Nikolaiviertel, het Museuminsel en het bruisende plein de 
Hackescher Markt. ’s Avonds staat er een tour door deze 
schitterende lichtstad op het programma. In oktober, 
tijdens het lichtfestival, worden de monumenten op een 
zeer bijzondere en kunstzinnige wijze verlicht. Tijdens de 
advent is de stad volledig in kerstsfeer en lichtjes gehuld.

2e Dag: Het Reichstag-gebouw en “De Muur”
Na het ontbijt vertrekt de touringcar voor een bezoek 
aan het Reichstag-gebouw (indien mogelijk). Na ooit 
te zijn uitgebrand is het Reichstag-gebouw nu het 
symbool van de Duitse democratie waar de burger 
(lees: kiezer) vanuit de wereldberoemde glazen koepel 
de volksvertegenwoordigers (lees: gekozene) op de 
vingers kan kijken (gratis entree). Aansluitend maken 
we een rondrit door West- en Oost-Berlijn. U ziet onder 
andere de mooie Gendarmenmarkt, de Brandenburger 

De hoofdstad van Duitsland kan zich de laatste jaren 
verheugen in een toenemende populariteit. Bezoekers 
van over de hele wereld komen naar deze metropool 
om zich te verbazen over de prachtige historische 
gebouwen en de moderne bouwwerken van na de 
Wende. Berlijn slaagt erin eeuwenoude historie te 
verenigen met hypermoderne noviteiten. Een bezoek 
aan deze indrukwekkende stad is absoluut zeer de 
moeite waard.

1e Dag: Twente - Berlijn
We rijden zo snel mogelijk naar ons reisdoel Berlijn 
waar we aan het einde van de middag aankomen bij ons 
hotel aan de beroemde Alexanderplatz in Oost-Berlijn. 
Op loopafstand zijn vele winkels, gezellige cafés en 
restaurants, maar ook beroemde monumenten als de 
Fernsehturm, Berliner Dom, Rotes Rathaus, het pittoreske 

Berlijn3
DAGEN
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De vertrekdata van de 3 daagse reis Berlijn zijn:
vr. 08/09/23
vr. 13/10/23 (Lichtfestival)
vr. 08/12/23 (Kersttijd)
vr. 15/12/23 (Kersttijd)

Reissom:
Bij verblijf in een 2-persoonskamer  € 299,- p.p.
Toeslag 1-persoonskamer   €        78,- p.p.

Premie reis- en annuleringsverzekering, zie laatste pagina’s reisgids

De reissom is inclusief:
• 2 Overnachtingen in 4-sterren Park Inn by Radisson Hotel Berlin 
Alexanderplatz inclusief uitgebreid ontbijtbuffet
• 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 Reichstag gebouw (indien 
mogelijk, entree gratis)
• Bezoek aan de Gedenkstätte Berliner Mauer
• Vervoer per luxe touringcar en begeleiding door een 
ervaren chauffeur/reisleider 

Niet inbegrepen:
Overige uitgaven, consumentenbijdrage SGR, 
reis- en annuleringsverzekering

Tor, het Holocaustmonument, Checkpoint Charlie en het 
Museuminsel. De tocht eindigt bij de Bernauer Straße voor 
een bezoek aan de in 1998 geopende Gedenkstätte Berliner 
Mauer. Hoewel er verschillende plekken in Berlijn zijn waar 
nog stukken van de Berlijnse Muur zijn te bezichtigen is de 
Gedenkstätte Berliner Mauer een van de plekken waar u 
het meest realistische beeld krijgt van hoe de Muur eruit 
heeft gezien. Vanaf een uitzichtspunt kijkt u direct op de 
Todesstreifen en een wachttoren die nog geheel intact is. 
De middag en avond kunt u vrij besteden. U zou een bezoek 
kunnen brengen aan het centrum van West-Berlijn (station 
Bahnhof Zoo). Hier vindt u de beroemde Kurfürstendamm, 
de Gedächniskirche en het vermaarde KaDeWe (Kaufhaus 
des Westens) dat met z’n 60.000 m² oppervlakte na Harrods 
in Londen het grootste warenhuis van Europa is. 

3e Dag: Park Sanssouci in Potsdam - Twente
Na het ontbijt verlaten we Berlijn en brengen we een bezoek 
aan Potsdam. Door vroegere Koninklijke steun is de stad 
nu één van de belangrijkste cultuur en kunststeden van 
Duitsland. U ziet onder meer het Hollandse wijkje en de 
Russische Kolonie. We houden een pauze bij Park Sanssouci. 
Het mooie slot “Sanssouci” ligt midden in dit prachtige 
park aan de westrand van de binnenstad. Het in opdracht 
van Friedrich II ontworpen paleis is één van de mooiste 
Duitse rococo gebouwen. Hier wilde de Pruisenkoning 
zich ontspannen na het harde dagelijkse werk in Berlijn. 
Vervolgens rijden we met enkele tussenstops terug naar 
Nederland. Thuiskomst circa 20.00 uur.

Uw hotel: 
U verblijft in het luxe 4-sterren Park Inn by Radisson 
Hotel Berlin Alexanderplatz, gelegen aan de beroemde 
Alexanderplatz bij de Fernsehturm. Alle kamers zijn 
voorzien van bad of douche, toilet, föhn, TV, safe, telefoon 
en wifi. Het hotel beschikt over verschillende restaurants, 
een lounge-bar en een wellnesscentrum. Het terras op de 
bovenste verdieping biedt een adembenemend uitzicht 
over de stad (entree ± €4,- p.p.). Het Park Inn by Radisson 
Berlin ligt tegenover het station Berlin Alexanderplatz, waar 
u de bus, tram, metro of S-Bahn kunt nemen naar alle delen 
van Berlijn. Het Museumsinsel en het bruisende plein de 
Hackescher Markt kunt u te voet in 10 minuten bereiken. 
Beoordeling Booking.com: Goed 7,4. 
Internet: www.parkinn-berlin.de

Reistip: Lichtfestival in Berlijn (reis 13/10/23):
Lichtartiesten uit de hele wereld maken ’s avonds van de hele 
Binnenstad één groot podium met spectaculaire lichtshows.

Reistip: Kersttijd in Berlijn (reis 08/12/23 & 15/12/23):
Tijdens de advent- en kerstperiode is Berlijn sprookjesachtig 
verlicht. Geniet van de 220 verlichte bomen van Unter den Linden 
en de kerstbetovering op de Gendarmenmarkt, één van de meest 
fascinerende kerstmarkten van deze stad!

Duitsland, Berlijn

Meer weten over deze reis? Scan de QR-code 
met de camera op uw telefoon of ga naar 
www.terbeekreizen.nl/tour/berlijn 

CENTRUMHOTEL



|  ter Beek Reizen - Reisgids 2023 ter Beek Reizen - Reisgids 2023  |12

genieten van een heerlijk diner. Het hotel bevindt zich aan de rand 
van de voetgangerszone. U bereikt de Altstadt, het Kurpark en het 
Schlosspark gemakkelijk. 

2e Dag: Kurpark Bad Homburg en Openluchtmuseum 
Hessenpark
Vandaag bezoeken we het beroemde en geliefde Kurpark van 
Bad Homburg. De vele bronnen hebben, hoewel ze relatief dicht 
bij elkaar liggen, allemaal een andere minerale samenstelling. 
De Elisabethenbrunnen zijn de beroemdste en spelen een 
rol bij de verlichting van maag- en darmziekten. Deskundige 
gidsen vertellen u er van alles over. ’s Middags bezoeken we het 
openluchtmuseum Hessenpark dat fotogenieke vakwerkhuizen 
uit het land van Hessen presenteert en zo 400 jaar geschiedenis 
tot leven wekt. Ontdek hoe het landelijke leven in Hessen eeuwen 
geleden was door het verkennen van oorspronkelijk ingerichte 
huizen, een postkantoor, windmolens, de dorpsschool en vele 
andere instellingen. Bekijk de nog steeds werkende bakkerijen of 

Iets ten noorden van Frankfurt am Main ligt het schilderachtige 
kuurstadje Bad Homburg temidden van de romantische 
Hoch Taunus, een heuvelachtige en zeer natuurrijke streek. 
Geniet tijdens deze rustige reis van de prachtige omgeving, 
ontdek stijlvolle kuurstadjes en parken, het bijzondere 
openluchmuseum Hessenpark, het prachtige Schloß Weilburg 
en bewonder de skyline van Frankfurt tijdens een boottocht 
over de Main. U overnacht in het uitstekende Maritim Hotel 
Bad Homburg dat is gelegen tussen het schitterende Kurpark 
en de gezellige autovrije Altstadt.

1e Dag: Twente – Wetzlar – Bad Homburg
Na vertrek rijden via een snelle route richting de Taunus. Onderweg 
wordt u tijdens een pauze getrakteerd op een kopje koffie met 
gebak. In het mooie vakwerkwerk stadje Wetzlar houden we een 
volgende pauze. Wetzlar heeft zeer goede tijden gekend. Vele 
prestigieuze gebouwen getuigen daar nog van. In de loop van de 
middag bereiken we Bad Homburg. Vanavond kunt u in het hotel 

Romantische Hoch Taunus;
Kuurpark Bad Homburg

5
DAGEN
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De vertrekdata van de 5 daagse reis Romantische Hoch Taunus zijn:
ma. 05/06/23
ma. 10/07/23
ma. 14/08/23

Reissom:
Bij verblijf in een 2-persoonskamer  € 585,- p.p.
Toeslag 1-persoonskamer   €         50,- p.p.

Premie reis- en annuleringsverzekering, zie laatste pagina’s reisgids

De reissom is inclusief:
• 4 Overnachtingen in 4-sterren Maritim Hotel Bad Homburg inclusief 
ontbijtbuffet en 3-gangendiner of dinerbuffet
• Koffie met gebak tijdens de heenreis
• Interessante wandeling door het schitterende kuurpark van Bad 
Homburg met een deskundige gids
• Entree in het fotogenieke Openluchtmuseum Hessenpark
• Stadswandeling met gids door het prachtige kuuroordje Bad Nauheim
• 50 Minuten durende Mainrondvaart vanaf Frankfurt 
• Entree en rondleiding in het sprookjesachtige Schloß Weilburg
• Mooie natuurrijke rondritten met stops in gezellige stadjes en dorpjes
• Uitstekend verzorgd 3-gangen afscheidsdiner
• Vervoer per luxe touringcar en begeleiding door een 
ervaren chauffeur/reisleider 

Niet inbegrepen:
Overige uitgaven, consumentenbijdrage SGR, 
reis- en annuleringsverzekering

bezoek de winkeltjes. Ook vanavond kunt u genieten van een 
uitstekend verzorgd 3-gangen diner of dinerbuffet.

3e Dag: Hoch Taunus en Bad Nauheim 
Een prachtige rit door de natuurrijke Hoch Taunus staat 
vandaag op het programma. De Taunus is een middelgebergte 
dat behoort tot het Rijnlands Leisteenplateau. De hoogste 
berg is de Großer Feldberg met een hoogte van 878,5 meter. De 
Hoch Taunus is een schitterende en natuurrijke streek. Groene 
hellingen, golvende bossen en schilderachtige stadjes en 
dorpjes wisselen elkaar voortdurend af. In Bad Nauheim wordt 
een vrije pauze ingelast. Dit stadje met z’n prachtige lanen, 
vakwerkhuizen en kuurpark staat borg voor een aangenaam 
verblijf. Het kuurpark met z’n vele gebouwen in Jugens stijl is 
bekend van de thermische zoutbaden. Tijdens de gidsgeleide 
stads- en kuurparkwandeling komt u er meer over aan de weet.

4e Dag: Rondvaart in Frankfurt am Main
„Mainhattan“ en „Bankfurt am Main“. Het zijn de ronkende 
bijnamen van de mooie, interessante en gezellige stad Frankfurt 
am Main. En niet voor niets. Frankfurt is de vestigingsplaats van 
de belangrijkste Duitse banken, de grootste aandelenbeurs 
van Europa en de Europese Centrale Bank. Deze concentratie 
van financiële instellingen bezorgde de stad een on-Europese 
skyline met heuse wolkenkrabbers. Behalve een zakelijk 
gezicht heeft Frankfurt een historisch gezicht. Dat laatste komt 
tot uiting in de historische Altstadt waar een gemoedelijke 
sfeer heerst. Tijdens de vrije pauze kunt u Frankfurt op eigen 
gelegenheid ontdekken maar voor het zover is maken we een 
circa 50 minuten durende boottocht op de levensader van 
Frankfurt, de rivier de Main.  

5e Dag: Schloss Weilburg – Twente
Na vertrek vanaf Bad Homburg rijden we naar het barokke stadje 
Weilburg ook wel de “Parel aan de Lahn” genoemd. Dit oude 
stadje, beschut gelegen tegen de rotsen langs het riviertje de 
Lahn werd rijk door de ijzerhandel en wolweverijen. Nadat het 
stadsrechten kreeg werd de stadsmuur gebouwd. Middelpunt 
vormt het op een berg gebouwde Schloss Weilburg dat in 1702 
ingrijpend werd verbouwd door een jonge graaf die inspiratie 
opdeed in het paleis Versaille van zonnekoning Lodewijk de 14e. 
Schloss Weilburg werd een Renaissance juweeltje dat u van de 
ene verbazing in de andere laat vallen. U kunt het met eigen ogen 
zien tijdens een gidsgeleide rondleiding. Aansluitend keren we 
terug naar Nederland. In de Twentse regio kunt u genieten van 
een goed verzorgd 3-gangen afscheidsdiner.  

Uw hotel: U verblijft in het uitstekende 4-sterren Maritim Hotel Bad 
 Homburg gelegen tussen het schilderachtige kuurpark en de mooie 
 voetgangerszone van het geliefde kuuroord. Het hotel beschikt over 
 stijlvolle kamers die alle zijn voorzien van bad of douche en toilet, 
 minibar, kluisje, telefoon, airconditioning, bureau, zithoek en een 
flatscreen-tv. Sommige kamers hebben een balkon. Daarnaast beschikt 
het hotel over een restaurant, bar, terras, zwembad, fitnessruimte en 
sauna. In het gehele hotel is gratis wifi beschikbaar. ’s Ochtends kunt u 
genieten van een uitgebreid ontbijtbuffet en ’s avonds van een  gevarieerd 
3-gangendiner of dinerbuffet. Beoordeling Booking. com: Erg goed 8,3.
Internet: www.maritim.de/de/hotels/deutschland/hotel-bad-homburg 

Duitsland, Bad Homburg

Meer weten over deze reis? Scan de QR-code 
met de camera op uw telefoon of ga naar 
www.terbeekreizen.nl/tour/bad-homburg

CENTRUMHOTEL
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met hun fraaie fonteinen nodigen uit om de stad te verkennen. 
Vervolgens begeven we ons op weg naar Sankt Wendel, het 
charmante plaatsje waar we ons hotel vinden.

2e Dag: Sankt Wendel, Schaumberg & Bostalsee
Na een uitgebreid ontbijtbuffet gaan we, “aan de hand” van een 
Duitstalige gids ons vakantieplaatsje verkennen. U ziet de mooiste 
gebouwen en ontdekt de geschiedenis van Sankt Wendel. Na 
afloop kunt u op eigen gelegenheid de lunch gebruiken waarna 
we vertrekken naar de Schaumberg. Met z’n hoogte van 569 
meter is de Schaumberg een van de grootste hoogten in het 
Saarland. De markante Schaumbergturm is door blikseminslag 
momenteel gesloten, maar ook het Schaumbergplateau biedt 
een indrukwekkend vergezicht dat bij helder weer reikt tot aan 
de Hunsrück. Aansluitend rijden we naar het boerendorpje Bosen 
dat bekend is van de Bostalsee, het  grootste recreatiegebied van 
Saarland. Hier kunt u genieten van een kopje koffie met gebak 
waarna we terugkeren naar Sankt Wendel.

Het Saarland is een regio die vroeger van groot strategisch 
belang was en daardoor vaak speelbal tussen Frankrijk en 
Duitsland. Het gebied is ontstaan in 1920 door de Vrede van 
Versailles en heeft haar naam te danken aan rivier de Saar 
die door het hele gebied stroomt. Het Saarland beschikt 
over schitterende natuur met uitgestrekte loofbossen, 
dichtbegroeide oevers en steile berghellingen. Deze reis heeft 
een rustig karakter waardoor u in een gemoedelijke sfeer kunt 
genieten van alles wat deze regio te bieden heeft.

1e Dag: Twente - Gladbeck - Koblenz - Sankt Wendel
Na vertrek vanuit Twente rijden we naar het Duitse Gladbeck waar 
u wordt verwacht voor een kopje koffie met gebak. Aansluitend 
vervolgen we onze route naar een van de mooiste en oudste steden 
in Duitsland: Koblenz. In Koblenz bevindt zich het zogenaamde 
“Deutsches Eck”. Het is de plek waar de rivieren Rijn en Moezel 
samenvloeien en waar tevens het nationaal monument van de 
Duitse eenheid staat. De romantische stegen en mooie pleinen 

Saarland5
DAGEN
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De vertrekdata van de 5 daagse reis Saarland zijn: 
ma. 07/08/23
ma. 04/09/23

Reissom:
Bij verblijf in een 2-persoonskamer  € 585,- p.p.
Toeslag 1-persoonskamer   €        94,- p.p.

Premie reis- en annuleringsverzekering, zie laatste pagina’s reisgids

De reissom is inclusief:
• 4 Overnachtingen in 4-sterren Angel’s - das Hotel am Fruchtmarkt 
inclusief ontbijtbuffet en 3-gangendiner
• Kopje koffie met gebak op de heenreis
• Bezoek aan Koblenz, Saarburg en Bad Münstereifel
• Stadswandeling in Sankt Wendel o.l. v. een Duitstalige gids
• Bezoek aan het Schaumbergplateau met een fantastisch uitzicht
• Kopje koffie met gebak bij de Bostalsee
• Rit per toeristentreintje door het centrum van Saarburg
• Circa 1,5 uur durende rondvaart op de rivier de Saar
• Bezoek aan het uitzichtspunt van de Saarschleife
• Bezoek aan Idar-Oberstein inclusief entree en Nederlandstalige (audio)
rondleiding in het Edelsteenmuseum
• Uitstekend verzorgd 3-gangen afscheidsdiner
• Vervoer per luxe touringcar en begeleiding door een 
ervaren chauffeur/reisleider

Niet inbegrepen:
Overige uitgaven, consumentenbijdrage SGR, 
reis- en annuleringsverzekering

NB: Er zijn afwijkende annuleringsvoorwaarden van toepassing

3e Dag: Saarburg, Mettlach & Saarschleife
Vandaag staat een ontmoeting met het romantische Saarburg op 
het programma. Het stadje heeft in de laatste oorlog een hevig 
bombardement ondergaan maar er zijn nog vele schilderachtige 
hoekjes en bezienswaardigheden bewaard gebleven. U ziet ze 
van dichtbij tijdens een rondrit per treintje. Na de rondrit kunt u 
op eigen gelegenheid de lunch gebruiken waarna we op weg gaan 
naar het stadje Mettlach. Hier gaan we aan boord van een schip 
voor een circa 1,5 uur durende rondvaart op de rivier de Saar. Na 
terugkeer van het schip rijden we naar het kleine Orscholtz, waar 
zich uitzichtpunt Cloef bevindt vanwaar u een adembenemend 
uitzicht heeft over de zeer lange bocht in de Saar.

4e Dag: Idar-Oberstein
Vandaag brengen we een bezoek aan het “Sierraadstadje” Idar- 
Oberstein. Door ondergrondse kristallisatie van kiezelzuur 
ontstond de zogenaamde agaat edelsteen die rond Idar-
Oberstein werd gevonden. Al in 1530 verscheen hier de eerste 
edelsteenslijperij. Van veel latere datum is het Edelsteenmuseum 
waar u met behulp van een Nederlandstalige (audio)gids wordt 
ingewijd in de geheimen van de edelstenen. Aansluitend keren 
we via een prachtige route door de Hunsrück terug naar ons 
hotel in Sankt Wendel.

5e Dag: Sankt Wendel - Bad Münstereifel - Twente
Na een uitgebreid ontbijtbuffet nemen we afscheid van 
Sankt Wendel en rijden naar Bad Münstereifel waar we een 
pauze inlassen. Bad Münstereifel is een prachtig behouden 
middeleeuws stadje dat officieel erkend is als Kneippheilbad. Tot 
de bezienswaardigheden behoort zeker de vrijwel geheel intacte 
stadsmuur. Aansluitend rijden we terug naar Nederland. Voordat 
u wordt teruggebracht naar uw opstapplaats kunt u genieten 
van een uitstekend verzorgd 3-gangen afscheidsdiner.

Uw hotel: U verblijft in het uitstekende 4-sterren hotel, Angel’s - 
das Hotel am Fruchtmarkt, dat is gelegen in de voetgangerszone 
van Sankt Wendel. Vanaf de plaats waar u de touringcar verlaat 
loopt u circa 300 meter door een, met kinderkopjes geplaveid 
straatje, naar het marktpleintje waaraan ons hotel zich bevindt. 
Het hotel beschikt over sfeervolle kamers, voorzien van een 
badkamer met douche of bad en toilet, televisie, telefoon, 
föhn en airconditioning. Iedere ochtend kunt u genieten van 
een uitgebreid ontbijtbuffet en ‘s avonds van een heerlijk 
3-gangendiner. Beoordeling Booking. com: Erg goed 8,0 
Internet: www.angelshotel-fruchtmarkt.de 

Duitsland, Sankt Wendel

Meer weten over deze reis? Scan de QR-code 
met de camera op uw telefoon of ga naar 
www.terbeekreizen.nl/tour/saarland

CENTRUMHOTEL
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charmante stadje Vianden. We logeren hier in een uitstekend 
3-sterren hotel in het centrum. ’s Avonds wordt u verwacht in 
het stijlvolle restaurant voor een heerlijk 3-gangendiner.

2e Dag: Vianden en Haut Sûre
Na een uitgebreid ontbijtbuffet kunt u de ochtend op eigen 
gelegenheid doorbrengen in Vianden. Een bezoek aan 
het Kasteel van Vianden is zeer zeker de moeite waard. 
Gezien de klim naar het kasteel moet u hiervoor goed ter 
been zijn. Tevens kunt u met de enige stoeltjeslift die het 
Groothertogdom rijk is over het Our-dal tot een hoogte van 
440 meter zweven. Geniet op het terras van het bijbehorende 
café van het wijdse uitzicht op het kasteel, het dal en de stad 
Vianden. Na het middaguur maken we een rondrit door de Haut 
Sûre. Dit prachtige natuurgebied is bekend van het meer van 
de Boven Sûre, een 380 hectare groot stuwmeer. Na een pauze 
in het schilderachtige sfeervolle Clervaux keren we terug naar 
Vianden.

Hoewel het Groothertogdom Luxemburg qua oppervlakte 
slechts een beperkt gebied beslaat is het zeker de moeite 
waard het te bezoeken. De charmes van Luxemburg zijn 
gevarieerd en geliefd bij iedereen die Luxemburg kent. De 
prachtige dalen van de Sûre, de Clerve en de Wiltz, aangename 
stadjes en dorpjes, de wijngaarden op de hellingen en de 
merkwaardige rotsformaties van “Klein Zwitserland” 
staan garant voor een heerlijk verblijf in Groothertogdom 
Luxemburg. 

1e Dag: Twente – Vianden
Na vertrek uit de Twentse regio rijden we via een snelle route naar 
de omgeving van Aken. Onderweg wordt u getrakteerd op een 
kopje koffie met gebak. Rond het middaguur kunt u in Würselen 
bij Aken genieten van een kop goulashsoep waarna we op weg 
gaan naar Spa, bekend van het bronwater en van het Formule 1 
circuit Spa-Francorchamps. Hier op dit 6,9 km. lange circuit volgt 
een interessante rondleiding. Aansluitend rijden we naar het 

Groothertogdom

Luxemburg
5

DAGEN
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De vertrekdata van de 5 daagse reis Groothertogdom Luxemburg 
zijn: 
ma. 05/06/23
ma. 21/08/23

Reissom:                05/06    21/08
Bij verblijf in een 2-persoonskamer                    € 599,- p.p.     € 625,- p.p.
Toeslag deluxe 2-pers.kamer met balkon          €       44,- p.p.    €       44,- p.p.
Toeslag 1-persoonskamer                    €        51,- p.p.    €       76,- p.p. 
Toeslag alleengebruik 2-pers.kamer                   € 136,- p.p.     € 136,- p.p.

Premie reis- en annuleringsverzekering, zie laatste pagina’s reisgids

De reissom is inclusief:
• 4 Overnachtingen in 3-sterren Hotel Belle Vue in Vianden in een 
comfort kamer inclusief ontbijtbuffet en 3-gangendiner
• Koffie met gebak tijdens de heenreis
• Kop goulashsoep en een kopje koffie of thee
• Interessante rondleiding op het circuit van Spa-Francorchamps
• Middagtocht door de Haut Sûre incl. bezoek aan uitzichtpunt Boulade
• Circa 2 uur durende stadsbezichtiging in Luxemburg Stad met een 
deskundige gids
• Prachtige natuurtocht door het Mullerthal en bezoek Echternach
• Entree in het Bastogne Historical Center
• Bezoek aan het schilderachtige Monschau
• Uitstekend verzorgd 3-gangen afscheidsdiner
• Vervoer per luxe touringcar en begeleiding door een 
ervaren chauffeur/reisleider

Niet inbegrepen:
Overige uitgaven, consumentenbijdrage SGR, 
reis- en annuleringsverzekering

3e Dag: Luxemburg Stad en Müllerthal en Echternach
Vandaag kunt u tijdens ons bezoek aan Luxemburg Stad 
kennismaken met de meer dan 1000 jaar oude hoofdstad 
van het Groothertogdom. Bekend van de 110 bruggen en 
natuurlijk van de vele Europese instellingen. Een gezellige 
en levendige stad die u tijdens de stadstour en -wandeling 
nader leert kennen. Na de vrije lunchpauze maken we 
een prachtige rondrit door het Mullerthal. Het Mullerthal, 
bekend van de bizarre rotsformaties, het natuurschoon en 
de beekjes met watervallen wordt niet zonder reden ook wel 
Klein Zwitserland genoemd. Aansluitend bezoeken we de 
oudste stad van Luxemburg, het mooie Echternach. Vanaf 
het uitstappunt is het circa 600m lopen naar het historische 
centrum.

4e Dag: Bastogne en het Bastogne Historical Center
Tijdens de Tweede Wereldoorlog is er zwaar gevochten in de 
Ardennen. Vandaag bezoeken we het Bastogne Historical 
Center en zien we op een moderne en interactieve manier 
de oorzaken, gebeurtenissen en gevolgen van de Tweede 
Wereldoorlog vanuit het gezichtspunt van degenen die er 
destijds streden. De lunchpauze brengen we door in het 
levendige centrum van Bastogne waarna we terugkeren naar 
Vianden. Hier kunt u de rest van de dag naar eigen inzicht 
doorbrengen.

5e Dag: Luxemburg – Monschau – Twente
Op de laatste dag van uw reis bezoeken we het Duitse stadje 
Monschau, een schilderachtig middeleeuws stadje waar 
de straten zijn geplaveid met kinderkopjes. Het centrum 
is een aaneenschakeling van mooie vakwerkhuizen, leuke 
winkeltjes, knusse terrasjes en restaurants. Het stadsbeeld 
is in 300 jaar haast niet veranderd. Op de steile Schlossberg 
zijn nog restanten te vinden van de Middeleeuwse burcht 
en vele statige huizen herinneren aan de tijd waarin de 
lakennijverheid hier zijn bloeiperiode had. Na dit bezoek 
keren we terug naar de Twentse regio waar u aan het begin 
van de avond kunt genieten van een 3-gangen afscheidsdiner.

Uw hotel:  U verblijft in het uitstekende 3-sterren Hotel Belle Vue in het 
centrum van het schitterende stadje Vianden. U overnacht hier in  sfeervol 
ingerichte comfort kamers voorzien van tv, zithoek en WiFi. Eventueel 
kunt u tegen een toeslag een 2-persoons deluxe kamer met balkon 
boeken. De badkamers zijn uitgerust met een bad of een douche.                         
‘s Ochtends wordt u ontvangen voor een uitgebreid ontbijtbuffet terwijl u 
‘s avonds in het sfeervolle restaurant kunt genieten van een uitstekend 
verzorgd 3-gangendiner. In de gezellige hotelbar of buiten op het terras 
kunt u een drankje gebruiken. Het hotel beschikt tevens over een mooie 
wellness-afdeling met o.a. zwembad en sauna. Beoordeling Booking.
com: Erg goed 8,1. Internet: www.hotelbv.com/nl

Luxemburg, Vianden

Meer weten over deze reis? Scan de QR-code 
met de camera op uw telefoon of ga naar 
www.terbeekreizen.nl/tour/groothertogdom-
luxemburg

CENTRUMHOTEL
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gelegenheid verder te verkennen. In deze wereldberoemde 
renaissance en barokmetropool treft u talrijke architectonische 
meesterwerken en waardevolle kunstverzamelingen aan. In de 
prachtig behouden oude stadswijk rond de Königstraße kunt u de 
18e eeuwse sfeer nog proeven in de winkels en restaurants.

3e Dag: Elbe boottocht, Schloßpark Pillnitz en Bastei
We maken een prachtige boottocht op de Elbe. Vanaf Dresden 
varen we langs de Elbe-kastelen en de eerste zelfdragende 
staalbrug ter wereld naar Schloß Pillnitz. We bezoeken het 
bijbehorende prachtige Schloßpark waar vooral de meer dan 250 
jaar oude Camelia veel bezoekers trekt. Na de pauze rijden we 
door de Elbevallei naar de Bastei; een imposante rotsformatie die 
u een schilderachtig uitzicht biedt over de 200m dieper gelegen 
Elbevallei. De zandstenen Basteibrücke, een 76m lange brug, 
verbindt de burcht met het uitzichtplatform aan de andere kant 
van de diepe kloof. U heeft hier voldoende tijd om dit geheel te 
bewonderen. 

Tijdens deze reis nemen we u mee naar een prachtige omgeving 
die rijk is aan natuurschoon, dichte bossen, glooiende 
heuvels, diepe dalen en indrukwekkende rotspartijen. Maar 
bovenal maakt u kennis met de stad die zo bekend is om 
haar stedenschoon dat ze het “Florence aan de Elbe” wordt 
genoemd. Alleen al het silhouet van Dresden, langs de rivier 
de Elbe met Zwinger en Hofkathedrale is schitterend.

1e Dag: Twente - Dresden
Met enkele tussenstops rijden we naar de prachtige stad Dresden.

2e Dag: Stadsbezichtiging Dresden
Tijdens de 2 uur durende stadsbezichtiging wordt u begeleid 
door een Nederlandtalige gids. De tocht voert u naar de mooiste 
bezienswaardigheden van Dresden zoals de deftige barokwijk 
Königstraße en langs de Elbe. Daarna volgt een wandeling door 
Dresdens “Altstadtviertel” met de Frauenkirche, de Zwinger en 
de Semper-opera. ‘s Middags bent u vrij om Dresden op eigen 

Dresden
& Sächsische Schweiz

6
DAGEN
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De vertrekdata van de 6 daagse reis Dresden & Sächsische 
Schweiz zijn:
zo. 25/06/23
zo. 16/07/23
zo. 20/08/23

Reissom:
Bij verblijf in een 2-persoonskamer  € 795,- p.p.
Toeslag alleengebruik 2-persoonskamer € 184,- p.p.

Premie reis- en annuleringsverzekering, zie laatste pagina’s reisgids

De reissom is inclusief:
• 5 Overnachtingen in het 4-sterren Dorint Hotel Dresden in het centrum 
van de stad inclusief ontbijtbuffet en dinerbuffet
• Stadsrondrit en -wandeling in Dresden met een NL-gids
• Elbe-boottocht van Dresden naar Pillnitz (90 min.)
• Entree Schloßpark Pillnitz inclusief plantenpaviljoens
• Entree en rondleiding vesting Königstein (incl. panoramalift)
• Bezoek aan de Staatliche Porzellan Manufaktur in Meißen
• Entree Panometer, tentoonstelling Dresden 1945
• Prachtige natuurtochten met pauzes in o.a. Pirna, Schloßpark Pillnitz 
en de indrukwekkende rotsformatie Bastei
• Uitstekend verzorgd 3-gangen afscheidsdiner
• Vervoer per luxe touringcar en begeleiding door een 
ervaren chauffeur/reisleider

Niet inbegrepen:
Overige uitgaven, consumentenbijdrage SGR, 
reis- en annuleringsverzekering

4e Dag: Vesting Königstein en Pirna
Vandaag bezoeken we de 13e eeuwse vesting Königstein, gelegen 
op een 360m hoge tafelberg. Drie ophaalbruggen beveiligen de 
ingang van het 261m boven de Elbe gelegen vestinggebouw. 
Vanaf de vesting heeft u een fenomenaal uitzicht over de 
Elbevallei. Na de rondleiding en een vrije pauze rijden we via 
een toeristische route naar Pirna, “de poort van de Sächsische 
Schweiz”. De schitterende natuur zal u opnieuw verwonderen. 
In Pirna kunt u het historische centrum bezichtigen, gezellig 
winkelen of iets drinken op een terras. Diverse middeleeuwse 
gebouwen zijn hier bewaard gebleven, zoals het stadhuis, het 
voormalige Dominicaner klooster en de Marienkirche. Aan het 
einde van de middag keren we terug naar Dresden.

5e Dag: Meißener porseleinfabriek en Panometer Dresden
Meißen is beroemd om ‘het witte goud’, het Meißener porselein. 
We brengen dan ook een bezoek aan de wereldberoemde 
porseleinfabriek. In de werkplaats kunt u het bewerkingsproces 
gadeslaan en ziet u onder meer de porseleinschilders aan 
het werk. De eindproducten zijn niet alleen het onderdeel 
van serviezen en gebruiksvoorwerpen, maar ook prachtige 
landschappen die tot in detail zijn uitgewerkt. In de Schauhalle 
krijgt u een mooi overzicht van bijna 300 jaar Meißener porselein, 
van vingerhoed tot immens grote dieren en niet te vergeten 
de 3,5 meter hoge tafelversiering uit 1749 voor de hoftafel van 
Koning Augustus III. Na afloop van de bezichtiging brengt de 
chauffeur u naar het centrum van Meißen, waar u vrij bent om de 
lunch te gebruiken en het historische centrum te bewonderen. 
Naast het wereldberoemde porselein is Meißen ook bekend als 
wijnstad. U zou een glas streekwijn kunnen proeven in één van 
de vele gezellige wijnkelders. ’s Middags keren we terug naar 
Dresden voor een bezoek aan de indrukwekkende Panometer. 
De Panometer is een gigantisch doek van 27m hoog en 100m 
lang dat in 2012 geheel opnieuw is bewerkt. U wordt zelf deel 
van de tentoonstelling. U kijkt vanaf een 12 meter hoge toren 
over Dresden. Door speciale lichteffecten wisselen dag en nacht 
zich af. Een werkelijk indrukwekkende excursie. In 2023 zal de 
voorstelling Baroque Dresden getoond worden die u meeneemt 
naar de 18e eeuwse glorietijd van de stad. 

6e Dag: Dresden - Twente
Na het ontbijt verlaten we onze vakantiebestemming en 
rijden met enkele tussenstops terug naar Twente. Bij een 
sfeervol restaurant kunt u genieten van een heerlijk 3-gangen 
afscheidsdiner.

Uw hotel:  
U verblijft in het uitstekende 4-sterren Dorint Hotel Dresden dat centraal 
gelegen is in het centrum van de stad op circa 10 minuten lopen (700 m) 
van de Frauenkirche. Alle kamers zijn voorzien van badkamer met bad en 
toilet, televisie, minibar en gratis WiFi. Het hotel beschikt tevens over een 
stijlvol restaurant en een gezellige loungebar. Voor gebruik van de „Aqua 
Loft“ met binnenzwembad en sauna vraagt het hotel een entree van €7,-. 
’s Ochtends kunt u genieten van een zeer uitgebreid ontbijtbuffet en                 
’s avonds van een dinerbuffet. 
Beoordeling Booking.com: Erg goed 8,0. 
Internet: www.dorint.com/dresden

Duitsland, Dresden

Meer weten over deze reis? Scan de QR-code 
met de camera op uw telefoon of ga naar 
www.terbeekreizen.nl/tour/dresden-
sachsische-schweiz

CENTRUMHOTEL



|  ter Beek Reizen - Reisgids 2023 ter Beek Reizen - Reisgids 2023  |20

2e Dag: Dinkelsbühl
Vandaag gaan we het pareltje Dinkelsbühl verkennen. Dinkelsbühl 
telt meer dan 600 historische monumenten, maar het meest 
unieke is wel dat het nog bijna volledig wordt omsloten door de 
middeleeuwse muur met z’n bijbehorende torens. Het “Deutsches 
Haus” is één van de bekendste vakwerkhuizen van Duitsland. 
Onder leiding van een deskundige gids ziet u de mooiste plekjes 
en hoort u interessante informatie over Dinkelsbühl. De rest van 
de dag kunt u op eigen gelegenheid doorbrengen in het stadje. 

3e Dag: Romantische Straße – Rothenburg ob der Tauber 
Een prachtige tocht in de voetsporen van de Romantische Straße 
staat vandaag op het programma. De Romantische Straße, die 
loopt van de rivier de Main tot aan de Duitse Alpen is één van 
de populairste toeristische routes in Duitsland. De naam dankt 
de route aan de sfeer die de fraaie middeleeuwse stadjes, de 
rivierdalen, de bossen en groene weiden en de witte Alpentoppen 
oproepen. We brengen een bezoek aan het middeleeuwse 

Op ruim 550 km van Twente ligt een van de best bewaarde 
middeleeuwse geheimen van Duitsland, het prachtige 
stadje Dinkelsbühl. Met robuuste stadsmuren, vier 
intacte stadspoorten, een reeks vakwerkhuizen, oeroude 
geveltjes, kleurrijke erkers, gedetailleerde versieringen 
en smalle straatjes is Dinkelsbühl een pareltje. Een 
pareltje aan de Romantische Straße. Dinkelsbühl nodigt u 
uit voor een heerlijk verblijf in een gezellig middeleeuws 
decor.

1e Dag: Twente – Dinkelsbühl
Na vertrek uit de Twentse regio rijden we via een snelle route 
zuidwaarts. Met inachtneming van enkele pauzes bereiken 
we in de loop van de middag het schilderachtige Dinkelsbühl. 
In ons hotel kunt u genieten van een uitstekend verzorgd 
3-gangen Frontcooking buffet. De avond kunt u naar eigen 
inzicht doorbrengen. De dichtstbijzijnde stadspoort is op 
circa 10 wandelminuten van het hotel.

Dinkelsbühl
aan de Romantische Straße

6
DAGEN
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De vertrekdata van de 6 daagse reis Dinkelsbühl aan de 
Romantische Straße zijn:
za. 06/05/23
zo. 30/07/23
do. 31/08/23

Reissom:
Bij verblijf in een 2-persoonskamer  € 835,- p.p.
Toeslag 1-persoonskamer   € 135,- p.p.

Premie reis- en annuleringsverzekering, zie laatste pagina’s reisgids

De reissom is inclusief:
• 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.
• Stadswandeling in Dinkelsbühl met een deskundige gids
• Dagtocht onder leiding van een gids door de streek van de 
Romantische Straße met bezoek aan Rothenburg ob der Tauber
• Tocht naar het mooie Nördlingen met een deskundige gids
• Entree en rondleiding door het mooie 17e eeuwse paleis Residenz 
Ansbach
• Mooie natuurtochten door deze romantische streek
• Uitstekend verzorgd 3-gangen afscheidsdiner
• Vervoer per luxe touringcar en begeleiding door een 
ervaren chauffeur/reisleider

Niet inbegrepen:
Overige uitgaven, consumentenbijdrage SGR, 
reis- en annuleringsverzekering

juweeltje Rothenburg ob der Tauber. Dit schilderachtige 
stadje is als een sprookje. Het is een aaneenschakeling van 
vakwerkhuizen, gotische elementen, renaissance kenmerken 
met torentjes en erkers. Een deskundige gids zal u van alles over 
het stadje van de “Meistertrunk” vertellen.  

4e Dag: Nördlingen
Iets ten zuiden van Dinkelsbühl ligt een bouwkundig juweeltje, 
het stadje Nördlingen aan de Romantische Straße. Via een mooie 
route rijden we er naartoe. Eenmaal in Nördlingen laat onze gids 
u kennismaken met het stadje dat ontstond op een kruispunt 
van handelswegen en om die reden tot grote bloei kwam. 
Dwalend door de nauwe straatjes, over pleintjes en de markt 
kunt u genieten van de middeleeuwse sfeer die tot leven wordt 
gebracht door de vele prachtige bouwwerken, huizen en kerken.

5e Dag: Residentie Ansbach
Deze Duitse regio staat bekend om de sprookjesachtige kastelen 
en paleizen die er te vinden zijn. Een mooi voorbeeld hiervan is 
de residentie van Ansbach, een schitterend paleis uit de 17e eeuw 
dat we vandaag gaan bezoeken. Tijdens de rondleiding kunt u de 
prachtige barokke kamers, waaronder de grote zaal, de kapel 
en de bibliotheek zien evenals interessante kunstwerken zoals 
fresco’s, wandtapijten en prachtige tuinen. Na dit bezoek bent u 
enige tijd vrij in de Altstadt. Een schilderachtig geheel van smalle 
straatjes, barokke gebouwen en historische monumenten. Er 
zijn ook veel winkeltjes, restaurants en cafés te vinden. Via een 
mooie route keren we terug naar uw hotel.

6e Dag: Dinkelsbühl – Twente
Na gebruik van het uitgebreide ontbijtbuffet verlaten we 
Dinkelbuhl en keren we terug naar Nederland. In de Twentse regio 
kunt u genieten van een goed verzorgd 3-gangen afscheidsdiner.  

Uw hotel: U verblijft in het superior 4-sterren Meiser Design Hotel, 
op slechts 650 meter van de middeleeuwse stadspoort Segringer 
Tor, waarachter de Altstadt begint. 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 sfeervolle bar, restaurant, 
tuin, terras, 24-uursreceptie, cadeauwinkel en gratis WiFi.
’s Ochtends kunt u genieten van zeer uitgebreid ontbijtbuffet 
en ’s avonds van een 3-gangen Frontcooking-buffet. Ter plaatse 
worden heerlijke gerechten voor u bereid. 
Beoordeling Booking.com: Heerlijk 8.9 
Internet: https://meiser-hotels.de/design/ 

Meer weten over deze reis? Scan de QR-code 
met de camera op uw telefoon of ga naar 
www.terbeekreizen.nl/tour/dinkelsbuhl

Duitsland, Dinkelsbühl
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nog steeds restanten van over zijn zoals de stadspoorten. De 
belangrijkste poort is de Kreuztor tevens het symbool van 
Ingolstadt. De binnenstad telt verschillende monumenten zoals 
het Neues Schloss, het Altes Rathaus, de Asamkirche, de St. Moritz 
kerk en de grootste hallenkerk van Zuid Duitsland. De Altstadt is 
grotendeels ingericht als voetgangerszone. Een ideaal decor voor 
een interessante stadswandeling. De rest van de middag kunt u op 
eigen gelegenheid doorbrengen. 

3e Dag: Fränkisches Seenland
Het Fränkisches Seenland is een schilderachtig gebied dat 
ontstond door een project waarbij grote watervoorraden 
moesten worden aangelegd. Het resulteerde in een landschap 
met zeven kunstmatig aangelegde meren. Verspreid over het 
gebied bevinden zich prachtige burchten en kastelen, Romeinse 
bouwwerken en romantische parken. Onze gids laat ons de 
mooiste plekken zien. In Spalt wordt u in de stadsbrouwerij en 
aansluitend het Biermuseum verwacht voor een rondleiding.

Romantische valleien, steile rotsen en brede hoogvlakten 
kenmerken de weg langs de Altmühl, vanaf het punt waar de 
rivier ontspringt totdat ze in de Donau uitmondt. Een woeste 
omgeving met behalve een schitterende natuur ook een 
reeks aan prachtige stadjes en dorpjes. Kelheim, Eichstätt 
en Pappenheim zijn juweeltjes die we tijdens deze reis gaan 
bezoeken.

1e Dag: Twente – Ingolstadt
Na vertrek rijden we naar Ingolstadt. Ons fantastische hotel is 
gelegen aan de rand van de historische Altstadt die in slechts 
enkele minuten wandelen te bereiken is. Na de ontvangst kunt u 
genieten van een heerlijk 3-gangen diner of dinerbuffet.

2e Dag: Stadswandeling Ingolstadt
Vandaag ontmoeten we onze gids voor een interessante 2 uur 
durende kennismaking met de historische Altstadt van Ingolstadt. 
De stad werd vroeger beschermd door een vestingsmuur waar 

Natuurparadijs 
Altmühltal

7
DAGEN
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De vertrekdata van de 7 daagse reis Natuurparadijs Altmühltal zijn:
do. 25/05/23
di. 15/08/23

Reissom:
Bij verblijf in een 2-persoonskamer  € 1079,- p.p.
Toeslag 1-persoonskamer   €        252,- p.p.

Premie reis- en annuleringsverzekering, zie laatste pagina’s reisgids

De reissom is inclusief:
• 6 Overnachtingen in het uitstekende 4-sterren Maritim Hotel Ingolstadt 
inclusief uitgebreid ontbijtbuffet en 3-gangen diner of dinerbuffet
• 2 Uur durende stadswandeling onder leiding van een deskundige gids
• Gidsgeleide dagtocht door het Fränkische Seenland inclusief een 
rondleiding in de stadsbrouwerij en het Biermuseum van Spalt
• Entree en een 90 minuten durende rondgang onder leiding van een 
gids in het Audi museum mobile
• Gidsgeleide dagtocht door het idyllische Altmühltal inclusief een 
boottocht van Kelheim naar klooster Weltenburg
• Entree in het bezoekerscentrum van klooster Weltenburg
• Prachtige rondritten met bezoeken aan schilderachtige stadjes en 
dorpen als Kelheim, Eichstätt en Pappenheim
• Uitstekend verzorgd 3-gangen afscheidsdiner 
• Vervoer per luxe touringcar en begeleiding door een 
ervaren chauffeur/reisleider

Niet inbegrepen:
Overige uitgaven, consumentenbijdrage SGR, 
reis- en annuleringsverzekering

4e Dag: Audi museum mobile
Het wereldberoemde automerk Audi is onlosmakelijk verbonden 
met Ingolstadt. Al meer dan 70 jaar produceert Audi hier z’n 
populaire modellen in de autofabrieken. Het Audi Forum 
herbergt ondermeer een prachtig museum, het Audi museum 
mobile. Dit museum toont de technische vooruitgang in de 
automobielindustrie in de laatste honderd jaar aan de hand 
van historische Audi, DKW, Wanderer, Auto Union, Horch en 
NSU modellen. Tijdens een 90 minuten durende rondgang komt 
u van alles over Audi aan de weet. De middag kunt u op eigen 
gelegenheid doorbrengen.

5e Dag: Altmühltal, Donaudoorbraak en klooster Weltenburg
Na gebruik van het royale ontbijtbuffet maken we een prachtige rit 
door het Altmühltal. De route langs valleien en dalen, over heuvels 
en bergen, langs velden en bossen brengt ons in het mooie stadje 
Kelheim. Na aankomst kunt u hier enige tijd op eigen gelegenheid 
doorbrengen. Kelheim beschikt over een prachtig bewaard 
gebleven middeleeuwse stadskern. ‘s Middags staat er een 
schitterende boottocht van Kelheim naar klooster Weltenburg op 
het programma. Door de enorme kracht waarmee de Donau zich 
een weg heeft gebaand door de “Schwäbische Alb” is er één van 
de meest indrukwekkende rivierlandschappen ontstaan. U vaart 
langs grillige kalkrotsen, beboste heuvels en steile bergwanden. 
Tijdens de vaart passeren we de nauwe ‘Donaudurchbruch’.
Klooster Weltenburg ligt op een schiereiland in de Donau. Dit 
mooie klooster is het oudste van Beieren en het beschikt over ’s 
werelds oudste kloosterbrouwerij. Na een wandeling van circa 
500 meter bereiken we de rotskelder. Na het bezoek daaraan 
waarbij u een film kunt bekijken nodigt het grote terras uit om het 
bier, dat hier al sinds 1050 wordt gebrouwen, te proberen.

6e Dag: Mittleres Altmühltal, Eichstätt en Pappenheim
Vandaag maken we een dagtocht door het schitterende “Mittleres 
Altmühltal” dat een grote variatie in landschappelijk schoon 
biedt. De route brengt ons in eerste instantie in Eichstätt. Deze 
universiteit- en domstad wordt vanwege haar talrijke barokke 
gebouwen wel het “Beierse Florence” genoemd. In het gezellige 
centrum wordt een pauze ingelast. De tocht door het romantische 
Altmühltal met zijn bizarre rotsformaties en de voortdurend 
aanwezige rivier de Altmühl brengt ons vervolgens in het 
luchtkuuroord Pappenheim.In het centrum van dit pittoreske 
plaatsje kunt u enige tijd op eigen gelegenheid doorbrengen.
 
7e Dag: Ingolstadt – Twente
Na het ontbijtbuffet nemen we afscheid van Ingolstadt en keren 
met enkele tussenpauzes terug naar Nederland. In Twente kunt 
u genieten van een uitstekend verzorgd 3-gangen afscheidsdiner.

Uw hotel:  U verblijft in het gloednieuwe en uitstekende 4*  Maritim Hotel 
Ingolstadt. Het hotel ligt op enkele wandelminuten van de  historische 
binnenstad van Ingolstadt. Alle comfortabel ingerichte kamers 
 beschikken over badkamer met bad of douche en toilet. Airconditioning, 
minibar, kluisje, flatscreen tv en een bureau. Daarnaast beschikt het 
 hotel over een groot restaurant, een bistro, een bar, een modern café, 
zwembad en fitnessruimte. ’s Ochtends kunt u genieten van een 
 uitgebreid ontbijtbuffet en ’s avonds van een 3-gangen diner of diner-
buffet.  Beoordeling Booking.com: Het hotel is geopend in 2023. Om die 
reden zijn er nog geen beoordelingen beschikbaar. 
Internet: www.maritim.de/de/hotels/deutschland/hotel-ingolstadt

Duitsland, Ingolstadt

Meer weten over deze reis? Scan de QR-code 
met de camera op uw telefoon of ga naar 
www.terbeekreizen.nl/tour/altmuhltal

CENTRUMHOTEL
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Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Na aankomst in het hotel kunt u 
genieten van een heerlijk diner in het panorama-restaurant.

3e Dag: Stadstour Wenen
Tijdens een interessante stadstour (±3 uur) met een Nederlandse 
gids ziet u indrukwekkende historische gebouwen als de 
Staatsopera, het Parlement, het Burgtheater, het Rathaus en de 
Universiteit. Maar u bezoekt ook het moderne Wenen met onder 
andere het Hundertwasserhaus waar bizarre vormen en de meest 
uiteenlopende kleuren elkaar afwisselen. De middag kunt u naar 
eigen inzicht doorbrengen in het levendige centrum van de stad. 
De Hofburg is het grootste paleis in de binnenstad. Van hieruit 
regeerden de Habsburgers het hertogdom Oostenrijk dat daarna 
uitgroeide tot één van de grootste keizerrijken in Europa. Wenen zou 
Wenen niet zijn zonder haar traditionele Fiaker, de paardenkoets. 
Met een traditionele bolhoed op hun hoofd geven de koetsiers van 
de Fiakers onderweg toeristische informatie. Vanavond kunt u in een 
sfeervol restaurant genieten van een goed verzorgd 3-gangendiner.

De Koning van de Wals nodigt u uit voor een onvergetelijke 
concertbelevenis in de keizerlijke hoofdstad van Oostenrijk. 
André Rieu en zijn Johann Strauß orkest brengen klassieke 
werken op een luchtige en feestelijke wijze en waar kan dat 
beter dan in het romantische Wenen. De parel aan de Donau zal u 
verrassen met haar aangename karakter, schitterende gebouwen 
en overal voelbare koninklijke en keizerlijke sfeer. Laat u muzikaal 
betoveren en treedt in de sporen van keizerin Sissi. 

1e Dag: Twente –Zuid-Duitsland
Via een snelle route rijden we naar Zuid-Duitsland waar we dineren 
en overnachten.

2e Dag: Zuid-Duitsland -Passau – Wenen
Na het ontbijt rijden we voor een pauze naar Passau; de stad waar drie 
rivieren (Donau, Inn en Ilz) samenkomen. Geniet van de veelkleurige 
pasteltinten van de huizen, de mooie barokke gevels en de groen 
koperen koepels. Vervolgens begeven we ons naar de romantische 

André Rieu in Wenen
7

DAGEN
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De vertrekdata van de 7 daagse reis André Rieu in Wenen is:
ma. 06/11/23

Reissom:
Bij verblijf in een 2-persoonskamer  € 1125,- p.p.
Toeslag 1-persoonskamer   €   170,- p.p.

Premie reis- en annuleringsverzekering, zie laatste pagina’s reisgids

De reissom is inclusief:
• Overnachting op de heen- en terureis in een goed hotel in Zuid 
Duitsland inclusief ontbijtbuffet en diner
• 4 Overnachtingen in het 4-sterren Holiday Inn Vienna South inclusief 
ontbijtbuffet en diner op de 2e en 5e dag van uw reis
• Goed verzorgd 3-gangendiner op dag 3 en 4 bij een sfeervol restaurant 
in Wenen
• 3 uur durende stadsrondrit in Wenen met een Nederlandstalige gids
• Entree en rondleiding door Schloss Schönbrunn met een 
Nederlandstalige 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 door het Wienerwald
• In-ear audiosysteem tijdens de tour in Wenen & in Schönbrunn
• Uitstekend verzorgd 3-gangen afscheidsdiner 
• Vervoer per luxe touringcar en begeleiding door een 
ervaren chauffeur/reisleider

Niet inbegrepen:
Overige uitgaven, consumentenbijdrage SGR, 
reis- en annuleringsverzekering

NB: Er zijn afwijkende annuleringsvoorwaarden van toepassing

4e Dag: Schloss Schönbrunn & André Rieu LIVE
Vandaag maakt u kennis met het imposante Schloss 
Schönbrunn, gebouwd naar het voorbeeld van het Paleis van 
Versailles. In deze geliefde keizerlijke zomerresidentie is het 
weelderige interieur geheel intact gebleven. Middelpunt is de 
‘Große Galerie’, een prachtige rococozaal. Toentertijd vonden 
hier de officiële ontvangsten en andere plechtigheden aan het 
hof plaats. De deskundige Nederlandstalige gids neemt u mee 
voor een rondleiding. Achter het paleis ligt het schitterende 
slotpark. Hier heeft u vanaf het dakterras een uniek uitzicht 
op Schloss Schönbrunn, Wenen en het Wienerwald. ’s Middag 
keren we terug naar het hotel waar u zich kunt opfrissen voor 
het avondprogramma. Na een vroeg diner in de stad staat er 
vanavond een muzikale betovering op het programma. André 
Rieu LIVE in Wenen. U zit eerste rang in de Wiener Stadthalle en 
bent getuige van een wervelende show met unieke optredens van 
André Rieu, het Johann Strauß orkest, het koor en internationale 
solisten. Feest mee en geniet van de meeslepende walsen, 
klassieke muziek, operette en musicalmelodiën. Een avond met 
een lach en een traan en een vleugje romantiek.

5e Dag: Stift Klosterneuburg & Wienerwald
Na het ontbijt rijden we naar Stift Klosterneuburg voor een 
rondleiding. Het Stift is bekend vanwege de negenhonderdjarige 
wijnbouwtraditie van dit oudste en bekendste wijngoed van 
Oostenrijk. Het barokke gebouwencomplex behoort samen 
met het wereldberoemde Altaar van Verdun, topstuk van de 
museumcollectie, tot het belangrijkste erfgoed van het land. 
Aansluitend maken we een rondrit door het Wienerwald; een 
lieflijk landschap, deels nog ongerept, met vele bossen, beekjes 
en pittoreske dorpen.’s Middag keren we terug naar Wenen.

6e Dag: Wenen – Zuid-Duitsland
We nemen na het ontbijt afscheid van Wenen en bezoeken de 
Donaustad Linz. Idyllische straatjes met historische gebouwen 
vormen het stadsgezicht van de oude binnenstad. Het Landhaus, 
het oude Rathaus en het Mozarthaus zijn geliefd vanwege de 
renaissance bouwkunst. Fijnproevers kunnen genieten van de 
Linzer Torte. Deze lekkernij van kruimeldeeg gevuld met jam 
staat bekend als de oudst bekende taart ter wereld. Aan het 
einde van de middag komen we aan in Zuid-Duitsland waar we 
dineren en overnachten.

7e Dag: Zuid-Duitsland – Twente
We keren via de snelste route terug richting Twente. In de regio 
kunt u genieten van een heerlijk 3-gangen afscheidsdiner.

Oostenrijk, Wenen

Uw hotel:  In Wenen overnacht u in het uitstekende 4-sterren hotel 
 Holiday Inn Vienna South. De modern ingerichte kamers zijn o.a.  voorzien 
van airconditioning, televisie, badkamer en gratis WiFi. ‘s Ochtends kunt 
u genieten van een uitgebreid ontbijtbuffet. Op de eerste en laatste 
avond in Wenen kunt u genieten van een goed verzorgd 3-gangen diner in 
het mooie panorama-restaurant van uw hotel. Op dag 3 en 4 dineren we 
bij sfeervolle restaurants in de nabije omgeving van het centrum van 
Wenen. Beoordeling Booking.com: Heerlijk 8,6. Internet: www.ihg.com 
(type bij bestemming: Wenen, en kies Holiday Inn Vienna South). Op de 
heen- en terugreis verblijft u in een goed hotel in Zuid-Duitsland inclusief 
ontbijtbuffet en diner.

Meer weten over deze reis? Scan de QR-code 
met de camera op uw telefoon of ga naar
www.terbeekreizen.nl/tour/andre-rieu-in-wenen
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interessante stadstour (±3 uur). U ziet onder andere de unieke 
beeldenverzameling in het Vigelandpark, het raadhuis, 
de parlementsgebouwen en het Koninklijk Paleis. Na de 
middagpauze verlaten we Oslo en rijden door een indrukwekkend 
landschap naar Geilo.

3e Dag: Valdres Openluchtmuseum
We rijden naar het schitterende Valdres-district waar we het 
openluchtmuseum Valdres Folkemuseum bezoeken. Het 
museum is gelegen op het schiereiland Storøya in de prachtige 
Strøndafjorden. Het bestaat sinds 1901 en behoort tot de 
grootste openluchtmusea in Noorwegen met maar liefst 100 
gebouwen. Tijdens de rondleiding maakt u kennis met de 
klederdracht, het handwerk en de volksmuziek uit de regio. 
Geniet tijdens de aansluitende pauze van het uitzicht op de 
fjord of maak een wandeling maken over het natuurpad naar de 
bergboerderij.

We nemen u mee over de uitgestrekte hoogvlakte van de 
Hardangervidda, de prachtige Nærøyfjord (de nauwste 
fjord van Europa), de spectaculaire Flåmsbana en de unieke 
beeldenverzameling in het Vigelandpark in Oslo. Een 
belevenis die haar gelijke niet kent. Doordat we maar liefst 4 
nachten oprij in een luxe 4-sterren resort in Geilo verblijven 
heeft de reis een relatief rustig karakter.…. 

1e Dag: Twente - Kiel
Na een vroeg vertrek rijden we naar de Duitse plaats Kiel. Om 
14.00 uur volgt de afvaart met een super-de-luxe schip van rederij 
Color Line naar Oslo. Het is van alle gemakken en luxe voorzien. 
Zo vindt u er een tropisch zwemparadijs, (winkel)promenade, 
groot theater, casino en sfeervolle bars en restaurants.

2e Dag: Oslo – Geilo 
Rond 10.00 uur gaan we in Oslo van boord en volgt er een 

Noorwegen; 
relaxed ontdekken

8
DAGEN
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De vertrekdatum van de 8 daagse reis Noorwegen ontdekken is: 
zo. 02/07/23

Reissom:
Bij verblijf in een 2-pers.kamer/buitencabine € 1885,- p.p.
Toeslag 1-pers.kamer/buitencabine  €        560,- p.p.
Korting 2-pers.binnencabine Fjord Line*                 - €      15,- p.p.
Korting 1-pers.binnencabine Fjord Line*                 - €      30,- p.p.
*Geldt alleen voor de Fjord Line overtocht op de terugreis
 1-persoonscabines zijn zeer beperkt beschikbaar

Premie reis- en annuleringsverzekering, zie laatste pagina’s reisgids

De reissom is inclusief:
• 2 Overnachtingen aan boord van een luxe cruiseferry in een 
buitencabine inclusief ontbijtbuffet en dinerbuffet (heen: Kiel – Oslo / 
terug: Bergen – Hirtshals
• 4 Overnachtingen in Ustedalen Hotel & Resort Geilo incl. ontbijt- en 
dinerbuffet of 3-gangendiner
• 1 Overnachting in Zander K Hotel Bergen incl. ontbijt en diner
• 3 uur durende stadstour in Oslo met een NL-gids
• Entree en rondleiding in het Valdres Folkemuseum in Fagernes
• Fjordencruise van Gudvangen naar Flåm
• Spectaculaire treinreis met de Flåmsbana (Flåm-Myrdal v.v.)
• Bezoek aan Langedrag Natuurpark
• Entree en rondleiding Uvdal Staafkerk
• Entree Hardangervidda Natuurcentrum
• Stadswandeling in Bergen met een NL-gids
• Goed verzorgd 3-gangen afscheidsdiner
• Vervoer per luxe touringcar en begeleiding door een 
ervaren chauffeur/reisleider

Niet inbegrepen:
Overige uitgaven, consumentenbijdrage SGR, 
reis- en annuleringsverzekering

NB: Er zijn afwijkende annuleringsvoorwaarden van toepassing

4e Dag: Fjordencruise en spectaculaire Flåmsbana (trein)
Vandaag maakt u een retourrit met de beroemde Flåmsbana, een 
spoorlijn die op zeer spectaculaire wijze over 20 km maar liefst 
865 meter opklimt van Flåm naar Myrdal. Het landschap dat aan u 
voorbij trekt zou als filmdecor kunnen dienen. In Kjosfossen kunt 
u de machtige waterval fotograferen. Terug in Flåm heeft u de 
gelegenheid om de lunch te gebruiken en gezellig rond te kijken 
bij het haventje, de vele souvenirshops en het gratis Flåmsbana 
museum. Na het middaguur rijden we naar Gudvangen voor een 
prachtige fjordencruise over de oude postroute Gudvangen-
Flåm door de Aurlandsfjord en de nauwste fjord van Europa, de 
Nærøyfjord.

5e Dag: Natuurpark Langedrag en Uvdal staafkerk
Langedrag Natuurpark is een bergboerderij en wildpark ineen. U 
vindt er de gebruikelijke boerderijdieren, maar ook onder andere 
wolven, elanden, fjordenpaarden en lynxen. De boerderij ligt 1000 
meter boven de zeespiegel en biedt een geweldig uitzicht over de 
omgeving. Ook is er een mogelijkheid om de lunch te gebruiken 
(we kunnen u de heerlijke huisgemaakte wafels met room en jam 
aanbevelen). Aansluitend rijden we via een schitterende route 
langs de Pålsbufjorden naar Uvdal. Hier bezoeken we de 12e 
eeuwse staafkerk voor een korte rondleiding. Aansluitend rijden 
we door een indrukwekkend toendralandschap terug naar Geilo.

6e Dag: Geilo – Hardangervidda – Bergen
We nemen afscheid van Geilo en rijden over de kale hoogvlakte 
van de Hardangervidda en via deVøringfossen waterval naar het 
Hardangervidda Natuurcentrum in Eidfjord. Dit is een levendig en 
kleurrijk museum met een prachtige panoramafilm, bijzondere 
aquaria, opgezette dieren en tentoonstellingen. Vervolgens 
rijden we via een schitterende route langs de Hardangerfjord 
naar Hanzestad Bergen.

7e Dag: Bergen
Vanochtend ziet u tijdens een stadswandeling Bergen de 
hoogtepunten van het historische centrum. Ontdek de typische 
hanzekoophuizen aan de Brygge, de beroemde vismarkt aan de 
oude haven (fisketorget) en de oude vesting Bergenhus. Rond 
het middaguur gaan we aan boord van een luxe schip van rederij 
Fjord Line voor de nachtovertocht naar Hirtshals. 

8e Dag: Hirtshals - Twente
Rond 08.00 uur arriveren we in Hirtshals en rijden terug 
naar Twente. In de regio kunt u genieten van een heerlijk 
afscheidsdiner.

Uw hotel:  Op de heenreis vaart u met een super-de-luxe ferry van rederij 
Color Line (www.colorline.de) in een buitencabine voorzien van douche 
en toilet. U verblijft 4 nachten in het luxe 4* Vestlia Resort even buiten 
Geilo (1,7 km). Beoordeling Booking.com: Erg goed 8,2. Internet: www.
vestlia.no/en. U verblijft 1 nacht in het 4* Zander K Hotel in het  centrum 
van Bergen. Beoordeling Booking. com: Erg goed 8,1. Internet: www.
zanderk.no/nl/. Op de terugreis vaart u met een luxe schip van rederij 
Fjord Line (www.fjordline.com) waar u overnacht in een buitencabine 
voorzien van douche en toilet. Er zijn ook enkele binnencabines 
 gereserveerd. U kunt in de hotels en op de schepen ’s ochtends genieten 
van een uitgebreid ontbijtbuffet en ’s avonds van een diner(buffet).

Noorwegen, Oslo

Noorwegen, Geilo

Noorwegen, Bergen

Meer weten over deze reis? Scan de QR-code 
met de camera op uw telefoon of ga naar 
www.terbeekreizen.nl/tour/noorwegen-
relaxed-ontdekken
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vorstendommetje ligt tussen de Rijn en Oostenrijk. Hoog boven 
de stad prijkt de indrukwekkende burcht van Vaduz. Daaronder 
ligt de stad met enkele mooie historische gebouwen.

3e Dag: Over de sporen van de Glacier-Express
Vandaag staat onze eerste treinreis op het programma, “Auf den 
Spuren des Glacier-Express”. Vanaf Disentis duurt de rit naar 
Andermatt ruim een uur. Tijdens deze treinrit ziet u het mooiste 
dat Zwitserland te bieden heeft. Overweldigende natuur met hoge 
bergen, diepe dalen, bossen en velden, meren en watervallen 
trekken aan u voorbij. Deze adembenemende treinrit, één 
van de paradepaardjes van Zwitserland, zult u nooit vergeten. 
Na een pauze in Andermatt keren we via de Gotthardpas of 
Gotthardtunnel terug naar Davos. 

4e Dag: Sankt Moritz
Via de schitterende ±2284m hoge Julierpas, één van de mooiste 
bergpassen in het Alpengebied rijden we naar Sankt Moritz. De 

Tijdens deze reis nemen wij u mee naar Graubünden, het 
grootste Zwitserse kanton. Onze standplaats is de bekende 
Alpenstad Davos. Omgeven door reusachtige bergen spreekt ze 
zeer tot de verbeelding. Wie Zwitserland zegt, zegt treinen. De 
Rhätische Bahn legde rond 1900 een spoorwegnet aan in deze 
streek. Het zijn deze spoorlijnen met hun prachtige Zwitserse 
treinen die ons de mogelijkheid geven dit geweldige land op 
een onnavolgbare en sensationele manier te ontdekken.

1e Dag: Twente - Davos
Na een vroeg vertrek uit de Twentse regio bereiken we aan 
het begin van de avond het prachtige stadje Davos. Na de 
kamerindeling kunt u genieten een goed verzorgd 3-gangen diner.

2e Dag: Vorstendom Liechtenstein
Vanochtend kunt u Davos op eigen gelegenheid ontdekken. Davos 
is een gezellig en levendig stadje. Na het middaguur vertrekken we 
voor een bezoek aan Vaduz, de hoofdstad van Liechtenstein. Dit 

Davos &
Zwitserse treinen

8
DAGEN



ter Beek Reizen - Reisgids 2023  | 29

De vertrekdata van de 8 daagse reis Davos zijn:
zo. 18/06/23
zo. 16/07/23
zo. 13/08/23

Reissom:
Bij verblijf in een 2-persoonskamer  € 1090,- p.p.
Toeslag 1-persoonskamer   €       224,- p.p.

Premie reis- en annuleringsverzekering, zie laatste pagina’s reisgids

De reissom is inclusief:
• 7 Overnachtingen in het 4-sterren Hotel Meierhof in Davos Dorf 
inclusief ontbijtbuffet en 3-gangen diner
• Bezoek aan Vaduz in Liechtenstein, Sankt Moritz, Chur en Andermatt
• Circa 2 uur durende treinreis: “Auf den Spuren des Bernina-Express”
• Ruim 1 uur durende treinreis: “Auf den Spuren des Glacier-Express”
• Entree Via Mala Kloof nabij Zillis
• Prachtige rondritten in de omgeving
• Davos Klosters Premium Card voor onder andere het gratis gebruik van 
openbaar vervoer
• Uitstekend verzorgd 3-gangen afscheidsdiner
• Vervoer per luxe touringcar en begeleiding door een 
ervaren chauffeur/reisleider

Niet inbegrepen:
Overige uitgaven, consumentenbijdrage SGR, 
reis- en annuleringsverzekering

route brengt ons door een wild en aantrekkelijk berggebied, met 
hoge pieken en smalle dalen. In de buurt van het hoogste punt 
bevinden zich enkele kristalheldere meertjes. Dat het mondaine 
skioord Sankt Moritz een populaire plaats is moge blijken uit het 
feit dat er meer dan 13.000 hotelbedden zijn te vinden. Na een 
pauze in dit plaatsje keren we via de Flüelapass terug naar Davos.

5e Dag: Via Mala Kloof en Chur
Na het ontbijt bezoeken we de indrukwekkende Via Mala, een 
woeste en nauwe kloof die door de Hinterrhein is uitgeschuurd en 
reeds door de Romeinen werd gebruikt. De wanden rijzen tot 300 
m. loodrecht omhoog. Aansluitend rijden we verder richting Chur. 
Dit oudste stadje van Zwitserland maakt een ontspannen indruk. 
De prachtige historische gebouwen, de sfeervolle smalle straatjes 
en steegjes en de levendige bedrijvigheid maken Chur tot een 
plezierige stad om te verblijven. 

6e Dag: Over de sporen van de Bernina-Express
Vandaag rijden we naar Pontresina in het zonovergoten dal van 
de Bernina. Hier stappen we op de trein voor een ruim 2 uur 
durende en bijzonder indrukwekkende treinrit “Auf den Spuren 
des Bernina-Express”. Deze rit door de bergen is één van de 
spectaculairste ritten die u in Zwitserland met de trein kunt 
maken. De Berninabahn is de hoogste adhesiespoorweg (zonder 
tandrad) van Europa. Met een stijging van 7% is het tevens één 
van de steilste. Het uitzicht op de bergen, dalen en gletsjers is 
adembenemend, de ervaring onvergetelijk. De trein brengt ons 
in Tirano (Italië) waar u uw chauffeur treft. Na een vrije pauze in 
Tirano volgt de terugreis naar Davos.

7e Dag: Vrije dag in Davos
De natuur rondom het luchtkuuroord Davos is overweldigend. 
Alpenweiden die reiken tot aan de naaldboombossen en 
majestueuze hoge bergtoppen. De langgerekte Dorfstraße die 
overgaat in de Promenade is de winkel- en hotelstraat van Davos. 
Hier vindt u de meeste winkels, cafés en terrassen. Naast ons hotel 
bevindt zich de bergbaan Parsenn die van 23/06/23 tot 08/10/23 
geopend is. Met de Davos Klosters Premium Card kunt u hiervan 
tegen een gereduceerd tarief gebruik maken. Met het gratis 
openbaar vervoer bereikt u ook eenvoudig één van de andere 
bergbanen in de regio met dezelfde reductieregeling (Rinerhorn 
en Madrisa al vanaf 17/06/23 geopend).

8e Dag: Davos - Twente
Vandaag keren we terug naar Nederland. Aan het begin van de 
avond wordt u bij een sfeervol restaurant verwacht voor het 
gebruik van een uitstekend diner.

Reistip: De Davos Klosters Premium Card is inbegrepen en geeft recht op 
gratis gebruik van het openbaar vervoer per bus en trein tussen Klosters 
Dorf, Davos en Filisur. Bovendien krijgt u een behoorlijke korting op de 
lokale bergbanen en andere attracties.

Uw hotel:  U verblijft in het sfeervolle 4* Hotel Meierhof gelegen in het 
centrum van Davos-Dorf, direct naast de beroemde kabelbaan Parsenn-
bahn. Het hotel beschikt over een sfeervol restaurant, bar en wellness-
centrum met binnenzwembad, sauna en stoombad. Alle kamers zijn 
voorzien van bad of douche, toilet en tv. Bijzonder is dat dit  hotel 
 eigendom is van de ex F1-chauffeur Jarno Trulli. Tevens worden hier 
wijnen uit zijn eigen wijngaarden geserveerd. ’s Ochtends kunt u  genieten 
van een uitgebreid ontbijtbuffet en ’s avonds van een  3-gangen diner. 
Beoordeling Booking.com: Goed 7,5 Internet: www.hotel-meierhof.com

Zwitserland, Davos

Meer weten over deze reis? Scan de QR-code 
met de camera op uw telefoon of ga naar 
www.terbeekreizen.nl/tour/davos-zwitserse-treinen

CENTRUMHOTEL
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3e Dag: Feldkirch
Als residentie van de graven van Montfort kon Feldkirch 
uitgroeien tot een voorname stad. Het ging Feldkirch in 
de middeleeuwen voor de wind hetgeen leidde tot de 
ommuring van de stad, de bouw van talloze torens, deftige 
koopmanshuizen, imposante kerken en het schitterende 
Rathaus. In de middeleeuwse Altstadt is het goed toeven tijdens 
ons verblijf in Feldkirch.

4e Dag: Lech
We volgen de schitterende Hochtannbergpas naar Warth. 
Vanaf hier vervolgen we onze weg, parallel rijdend aan de 
rivier de Lech, naar het gelijknamige plaatsje. In Lech waar tal 
van prominenten, inclusief onze eigen koninklijke familie, hun 
wintersportvakantie doorbrengen kunt u enige tijd op eigen 
gelegenheid rondkijken. Na ons verblijf in Lech rijden we via een 
mooie route naar één van de vele bergbanen die geincludeerd 
zijn in onze Bregenzerwald Card. Eenmaal boven heeft u een 

Oostelijk van het Rijndal ligt het geliefde Bregenzerwald. Het 
is een prachtige streek met golvend land, afwisselend bebost 
en vol kleurrijke weiden, talloze riviertjes en beekjes en de 
zogenaamde “Auen”, de groene plekken rond de dorpjes. 
Hoog daar bovenuit verheffen zich de machtige bergen. 
Landschappelijk gezien is het Bregenzerwald een juweeltje. 
Tijdens deze reis maakt u kennis met het Bregenzerwald in al 
haar facetten. Een aanrader.

1e Dag: Twente - Damüls
Met enkele tussenstops rijden we naar het gezellige Oostenrijkse 
vakantieplaatsje Damüls in het Bregenzerwald. Na aankomst in 
ons hotel kunt u genieten van een heerlijk 4-gangen keuzediner.

2e Dag: Damüls
Vandaag kunt u ons vakantieplaatsje verkennen. Het hotel ligt 
zeer gunstig op 200 meter van de bergbanen en slechts ±850 
meter van het centrum van Damüls. 

Bregenzerwald8
DAGEN
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De vertrekdata van de 8 daagse reis Bregenzerwald zijn:
zo. 16/07/23
zo. 27/08/23

Reissom:
Bij verblijf in een 2-persoonskamer  € 1015,- p.p.
Toeslag 1-persoonskamer   €              56,- p.p.

Premie reis- en annuleringsverzekering, zie laatste pagina’s reisgids

De reissom is inclusief:
• 7 Overnachtingen in het uitstekende 3-sterren Hotel Alpenblume 
inclusief uitgebreid ontbijtbuffet en voortreffelijk 4-gangen keuzediner
• Retour boottocht van Bregenz naar Lindau
• Retourvaart per panoramagondel naar de berg Pfänder
• Prachtige en natuurrijke Panoramatocht
• Retourvaart per bergbaan naar de Diedamskopf
• Internationale retourliftentocht waarbij u met bergbanen vanaf het 
Oostenrijkse Ischgl naar het Zwitserse Samnaun gaat
• Retourrit per smalspoor stoomtreintje van Bezau naar Schwarzenberg
• Bezoek aan Bregenz, Lindau, Feldkirch, Lech en Samnaun
• Prachtige natuurtochten in de omgeving
• Bregenzerwald Card 
• Uitstekend verzorgd 3-gangen afscheidsdiner
• Vervoer per luxe touringcar en begeleiding door een 
ervaren chauffeur/reisleider

Niet inbegrepen:
Overige uitgaven, consumentenbijdrage SGR, 
reis- en annuleringsverzekering

fantastisch uitzicht en kunt u heerlijk wandelen of genieten van 
een drankje op het (panorama)terras van een gezellige berghut.

5e Dag: Bregenz, Bodensee boottocht, Lindau en Pfänderbahn
Vandaag brengen we een bezoek aan de hoofdstad van 
Vorarlberg: Bregenz. De stad ligt neergevleid tussen de Bodensee 
en de Pfänder, de berg die hoog boven de Bodensee uitrijst. 
Vanaf Bregenz varen we in ±20 minuten naar het Duitse Lindau. 
Het historische centrum van Lindau ligt op een klein eilandje in 
de Bodensee. Na ±2 uur keren we per boot terug naar Bregenz 
waar u de gelegenheid heeft de lunch te gebruiken. ’s Middags 
maken we een gondelvaart naar de top van de 1064 meter hoge 
berg Pfänder. Hier heeft u een prachtig uitzicht over de Bodensee 
en op de 240 Oostenrijkse, Duitse en Zwitserse, vaak met sneeuw 
bedekte Alpentoppen.

6e Dag: Internationale liftentocht
Na het ontbijt vertrekken we naar Ischgl vanaf waar we 
per kabelbaan naar het Zwitserse Samnaun gaan. Diverse 
kabelbanen leiden u door de Silvretta Arena, één van de 
bekendste skigebieden van Oostenrijk en Zwitserland. De kans is 
groot dat u vanuit de gondel de zogenaamde “Murmeltiere” ziet. 
Na de aankomst in Samnaun wandelen we in ±20 minuten naar 
het centrum van het dorp waar u belastingvrij kunt inkopen. 
Vooral genotsmiddelen, parfums en luxe artikelen nemen gretig 
aftrek in Samnaun. Aansluitend keren we per kabelbaan terug 
naar Ischgl en rijden vervolgens terug naar ons hotel.

7e Dag: Rit per smalspoortrein
We rijden naar het station van de Bregenzerwaldbahn in Bezau. 
Hier gaan we aan boord van een smalspoortreintje dat vroeger 
dagelijks de ±35 km lange afstand tussen Bregenz en Bezau 
bedwong. Tegenwoordig is de route korter en in ±30 minuten 
brengt het treintje u van Bezau naar Schwarzenberg. ’s Middags 
maken we opnieuw gebruik van de Bregenzerwald Card voor een 
mooie tocht per bergbaan. Vanwege het geweldige uitzicht is een 
reis naar de bergtop een geliefde belevenis. 

8e Dag: Damüls - Twente
Na een vroeg ontbijt nemen we afscheid van het Bregenzerwald 
en keren terug naar Nederland. Voordat u arriveert op uw 
opstapplaats kunt u genieten van een heerlijk afscheidsdiner.

Reistip: Tijdens deze reis kunt u gebruik maken van de 
Bregenzerwald Card. Deze kaart geeft recht op gratis gebruik van 
verschillende bergbanen in de omgeving waaronder de Damülser 
Seilbahnen, het openbaar vervoer en diverse zwembaden.

Uw hotel:  U verblijft in het uitstekende 3-sterren superior Hotel 
 Alpenblume in Damüls. Het is een sfeervol traditioneel Oostenrijks hotel 
dat geroemd wordt om z’n voortreffelijke keuken. Het hotel ligt op circa 
850 meter van het centrum van Damüls en op circa 200 meter van de 
bergbanen. De sfeervolle kamers zijn ingericht in alpine-stijl en voorzien 
van licht houten meubilair, tv, gratis WiFi, een zithoek en een badkamer 
met bad of douche en toilet. Bijna alle kamers zijn voorzien van een 
balkon. Daarnaast beschikt het hotel over een restaurant, bar, zonne-
terras en een tuin. De mooie wellnessafdeling biedt een sauna, biosauna, 
stoombad, whirlpool en een infrarood cabine. ‘s Ochtends kunt u 
 genieten van een uitgebreid ontbijtbuffet en ’s avonds van een uitstekend 
4-gangen keuzediner. Beoordeling Booking.com: Fantastisch 9,4. 
Internet: www.hotel-alpenblume.at

Meer weten over deze reis? Scan de QR-code 
met de camera op uw telefoon of ga naar 
www.terbeekreizen.nl/tour/bregenzerwald

Oostenrijk, Damüls
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het toeristische Mayrhofen verkennen. ’s Middags maken 
we een schitterende tocht naar de Schlegeis Stausee. De 
route voert u door een prachtig berglandschap met lange 
smalle tunnels en over romantische straatjes. ’s Avonds 
kunt u in het hotel genieten van het diner en van livemuziek.

3e Dag: Gerlostal, Krimmler watervallen en Rattenberg
Vandaag staat er een prachtige natuurtocht op het 
programma. We volgen de Gerlosstraße langs het stuwmeer 
van Gerlos naar de Krimmler watervallen. In een witte nevel 
komt de grootste natuurlijke waterval van Europa in drie 
stappen naar beneden. Na een bezoek aan de watervallen 
vervolgen we onze route via de Thurnpas en de grillige 
Wilder Kaiser naar Rattenberg. Rattenberg is het kleinste 
en oudste stadje van Tirol. Wilt u een souvenir meenemen 
dan vindt u in de werkplaatsen van de glasslijpers zeker 
iets van uw gading. Rattenberg is namelijk bekend om zijn 
glaskunst.

Het beroemde en mooie Zillertal is een zijtak van het 
Unterinntal en wordt algemeen beschouwd als één van de 
mooiste Alpendalen van Tirol. De dalbodem is bedekt met 
weidegrond en loopt langzaam op waarna ze overgaat in 
beboste toppen waarboven de witte sneeuwpieken van 
de Alpen nog net uitsteken. In dat groene tapijt liggen tot 
bijna boven aan de hellingen de bruinhouten boerderijen 
en almhutten met hier en daar de oplichtende heldere 
kleur van een kapel of kerk. 

1e Dag: Twente - Mayrhofen
Met enkele tussenstops rijden we rechtstreeks naar ons 
gezellige vakantieplaatsje Mayrhofen in het Zillertal. In het 
sfeervolle restaurant van ons centrumhotel kunt u genieten 
van een heerlijk 4-gangen keuzediner.

2e Dag: Natuurtocht Schlegeis Stausee
Na een uitgebreid ontbijtbuffet kunt u op eigen gelegenheid 

Zillertal8
DAGEN
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De vertrekdata van de 8 daagse reis Zillertal zijn:
zo. 11/06/23
zo. 09/07/23
zo. 01/10/23

Reissom:   11/06 & 09/07    01/10
Bij verblijf in een 2-persoonskamer € 1099,- p.p.    € 1145,- p.p.
Toeslag 1-persoonskamer  €               70,- p.p.    €      70,- p.p.

Premie reis- en annuleringsverzekering, zie laatste pagina’s reisgids

De reissom is inclusief:
• 7 Overnachtingen in het sfeervolle 4-sterren Hotel Berghof inclusief 
ontbijtbuffet en uitstekend 4-gangen keuzediner met saladebuffet
• Entree van de Krimmler Wasserfallen 
• Retourrit per Tratzberg Express en rondleiding in Schloß Tratzberg
• Boottocht op het mooiste Alpenmeer; de Achensee
• Retour gondelvaart naar de Hintertuxer gletsjer
• Natuurtochten over de Schlegeis Alpenstrasse en Gerlos 
Hochalpenstrasse (incl. tol) en bezoek aan de Schlegeis Stausee, 
Rattenberg en Vipiteno in Süd Tirol (01/10/23 geen Vipiteno)
• Uitstekend verzorgd 3-gangen afscheidsdiner
• Vervoer per luxe touringcar en begeleiding door een 
ervaren chauffeur/reisleider

Niet inbegrepen:
Overige uitgaven, consumentenbijdrage SGR, 
reis- en annuleringsverzekering
 

4e Dag: Brenner en Vipiteno (Strezing)
Na het ontbijt rijden we via een mooie route over de oude 
Brennerpas naar het Italiaanse Vipiteno. We rijden onder de 
Brenner Autobahn door zodat u een prachtig uitzicht heeft op de 
beroemde Europabrücke. In het mooie historische centrum van 
Vipiteno getuigen vele schilderachtige gebouwen van het rijke 
verleden van de stad. U krijgt de gelegenheid om te winkelen en 
de Italiaanse sfeer te proeven. ’s Middags keren we via een snelle 
route over de Brenner Autobahn terug naar Mayrhofen.

5e Dag: Schloß Tratzberg en Achensee rondvaart
Vanochtend gaan we naar het plaatsje Jenbach. Hier bevindt 
zich het schitterende renaissance Schloß Tratzberg. U wordt 
uitgenodigd het prachtige gebouw te bezichtigen tijdens een ±1 
uur durende rondleiding. Het laatste stukje van de route leggen 
we af per boemeltreintje, de “Tratzberg Express”. Aansluitend 
rijden we verder door het mooie berglandschap naar de 
Achensee. Dit grote meer met zijn diepe heldere smaragdgroene 
water is het mooiste Alpenmeer van Tirol. Eén van de bekendste 
plaatsjes aan de Achensee is Pertisau, een plaats die vroeger al 
vorsten, koningen en keizers aantrok. Vanaf Pertisau maken we 
een mooie rondvaart over de Achensee. Aansluitend kunt u enige 
tijd op eigen gelegenheid doorbrengen in deze gezellige plaats.

6e Dag: Vrije dag in Mayrhofen
Deze dag kunt u vrij besteden in Mayrhofen. Wanneer u de Penken- 
of Ahornbergbaan neemt heeft u boven een spectaculair uitzicht 
en volop wandelmogelijkheden. Een mooie fietstocht door de 
omgeving van Mayrhofen behoort ook tot de mogelijkheden. 

7e Dag: Hintertuxer gletsjer
Helemaal achterin het Zillertal ligt de Hintertuxer gletsjer. Hier 
is gedurende het hele jaar wintersport mogelijk. De Hintertuxer 
Gletscherbahn brengt ons naar boven naar de zogenaamde 
“Gefrorene Wand”, op een hoogte van 3250 meter. Staand in 
de eeuwige sneeuw kunt u genieten van een adembenemend 
uitzicht op de omliggende bergtoppen waarbij u kunt kijken tot 
in Italië. Degenen die dat willen kunnen een bezoek brengen aan 
het ‘Natur Eis Palast’. Dit is een natuurlijk ontstane ijsgrot met 
een sprookjesachtige sfeer. Stevig schoeisel en warme kleding 
wordt aanbevolen.

8e Dag: Mayrhofen - Twente
Na een vroeg ontbijt nemen we afscheid van Mayrhofen en 
keren met enkele tussenstops terug naar Nederland. Voordat 
we terugkeren naar de opstapplaatsen kunt u genieten van een 
heerlijk afscheidsdiner.

Reistip: Tijdens de reis van 01/10/23 is de Almabtrieb, dan worden de 
koeien die in de zomer op de Alpenweide hebben gelopen getooid met 
bloemen en begeleid door muziek feestelijk onthaald in het dorp. Dit 
jaarlijkse ritueel wordt groots gevierd met muziek en een Tiroolse 
 Bauernmarkt. Dit vindt plaats op de 7e dag van de reis. Voor een bezoek 
wordt het reisprogramma aangepast, het bezoek aan Vipiteno vervalt.

Uw hotel:  U verblijft in 4* Hotel Berghof in het centrum van Mayrhofen. 
Het is een sfeervol traditioneel hotel waarbij de inrichting van de 
 individuele kamers verschillend is. Alle kamers zijn voorzien van bad of 
douche, toilet, tv, WiFi, telefoon, radio, kluisje en balkon of terras. 
 Daarnaast beschikt het hotel over een grote nieuwe spa met een binnen- 
en buitenzwembad en diverse sauna’s. ‘s Ochtends kunt u genieten van 
een uitgebreid ontbijtbuffet en ’s avonds van een uitstekend 4-gangen 
keuzediner met een buffet van koude en warme voorgerechten, soepen, 
salades en desserts. In de avonduren is er in de tuin live-muziek. 
Beoordeling Booking. com: Heerlijk 8, 7. Internet: www.berghof.cc

Oostenrijk, Mayrhofen

Meer weten over deze reis? Scan de QR-code 
met de camera op uw telefoon of ga naar 
www.terbeekreizen.nl/tour/zillertal 

CENTRUMHOTEL
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Europa. In Jerzens bezoeken we het Zirbenmuseum. Het gesloten 
dennenbos boven Jerzens heeft het dorp sinds zijn ontstaan 
beschermd tegen lawines en modderstromen. 

3e Dag: Kaunertaler Gletscher
Van alle zijdalen van het Oberinntal is het Kaunertal één van 
de allermooisten. Aan weerszijden rijzen de berghellingen steil 
omhoog. Boven de boomgrens zijn uitgezette steenbokken te 
zien die rond de Verpeilspitze de grootste kolonie van Oostenrijk 
vormen. Onze route loopt via de Kaunertaler Gletscherstraße 
en brengt ons naar het absolute hoogtepunt: de rit met de 
Karlesjochbahn. Deze gondel brengt u naar het uitkijkplatform 
op 3.108 meter waar u een adembenemend drielanden uitzicht 
heeft op de bergen van Italië, Zwitserland en Oostenrijk.

4e Dag: Innsbruck
Vandaag bezoeken we de Tiroolse hoofdstad Innsbruck. Het 
echte Innsbruck vinden we terug in de Altstadt waar menig 

We nemen u mee naar een prachtig gebied dat rijk is aan 
natuurschoon, hoge bergen, diepe dalen, indrukwekkende 
rotspartijen en schitterende watervallen. Het circa 35 
kilometer lange Pitztal is een zijdal van het Inntal. Het Pitztal 
is bij de Nederlandse toeristen een zeer bekend en zeker ook 
zeer geliefd dal. Het is een idyllisch dal met grazige weiden, 
steile beboste hellingen en schilderachtige dorpjes.

1e Dag: Twente – Jerzens
Via een snelle route rijden we naar Jerzens in het Pitztal. Dit kleine 
Tiroolse dorpje ligt in het Pitztal aan de voet van de Hochzeiger. 
‘s Avonds kunt u genieten van een goed verzorgd 4-gangen diner.

2e Dag: Jerzens, Benni Raich Brücke en Zirbenmuseum
Na het ontbijtbuffet neemt uw chauffeur u mee op  verkenning van 
het prachtige Pitztal. We bezoeken de Benni Raich Brücke, een 
138m lange voetgangershangbrug die 94m boven de Pitzeklamm 
hangt. Hiermee is het één van de hoogste hangbruggen van 

Pitztal8
DAGEN
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De vertrekdata van de 8 daagse reis Pitztal zijn:
zo. 02/07/23
zo. 06/08/23
zo. 03/09/23

Reissom:
Bij verblijf in een 2-persoonskamer  € 1015,- p.p.
Toeslag 1-persoonskamer   €   119,- p.p.

Premie reis- en annuleringsverzekering, zie laatste pagina’s reisgids

De reissom is inclusief:
• 7 Overnachtingen in het sfeervolle 3-sterren Hotel Lammwirt inclusief 
ontbijtbuffet en uitstekend 4-gangen keuzediner of themabuffet 
(Bauernbuffet, Schmankelbuffet of Italiaans buffet) met saladebuffet
• Welkomstdrankje op de eerste avond
• Gezellige muziek- en dansavond in uw hotel
• Verkenning van het Pitztal en bezoek aan de Benni Raich Brücke
• Bezoek aan het Zirbenmuseum (dennen-tentoonstelling)
• Retourtocht met de Hochzeiger bergbaan
• Schitterende natuurtochten over de Kaunertaler Gletscherstraße, de 
Pitztaler Gletscherstraße en door het Ötztal
• Retourrit per Karlesjoch-gondel naar het drielanden uitzichtspunt 
• Stadsbezichtiging Innsbruck met een NL-gids
• Retourrit per Gletscherexpress en Wildspitzbahn voor een bezoek aan 
Café 3440
• Gletscherpark Card voor 4 dagen (inclusief de vrije dag )
• Entree in het Mountain Crosspoint Motormuseum
• Uitstekend verzorgd 3-gangen afscheidsdiner
• Vervoer per luxe touringcar en begeleiding door een 
ervaren chauffeur/reisleider

Niet inbegrepen:
Overige uitgaven, consumentenbijdrage SGR, 
reis- en annuleringsverzekering
 

glorieus gebouw herinnert aan het rijke Habsburgse verleden. 
De meest opvallende gebouwen zijn de Stadtturm, het roze 
Helblinghaus en natuurlijk het Goldene Dachl dat Innsbruck 
wereldberoemd maakte. Een Nederlandstalige gids neemt ons 
mee voor een stadsrondrit en -wandeling. ‘s Middags keren we 
terug naar ons hotel via een prachtige route langs het Sellraintal.

5e Dag: Pitztaler Gletscher met Café 3440
De Pitztaler Gletscher is één van de mooiste en hoogste gletsjers 
van Oostenrijk. De gletsjer biedt meerdere hoogtepunten. De 
hoogste kabelbaan van Oostenrijk brengt u in slechts 6 minuten 
helemaal naar boven voor een bezoek aan Café 3440; het 
hoogst gelegen café van Oostenrijk. De bijzondere architectuur 
van de moderne Wildspitzbahn en het café op zich zijn al 
indrukwekkend, maar het uitzicht is werkelijk adembenemend. 
Vanaf het ‘vrij zwevende’ terras kijkt u uit op de omliggende 
gletsjerwereld met zo’n 50 bergtoppen boven de 3.000 meter.

6e Dag: Vrije dag

7e Dag: Ötztal, Top Mountain Crosspoint Motormuseum
Vandaag rijden we via een mooie route door het Ötztal en 
brengen we een bezoek aan het Mountain Crosspoint museum, 
beter bekend als het hoogst gelegen  motormuseum van Europa. 
Het museum bevindt zich in een indrukwekkend architecturaal 
gebouw en heeft, verdeeld over een oppervlakte van 3.000m², 
een collectie van meer dan 230 verschillende klassieke motoren. 

8e Dag: Jerzens – Twente
Na een vroeg ontbijt keren we met enkele tussenstops terug naar 
Nederland. Tijdens de terugreis kunt u genieten van een heerlijk 
3-gangen afscheidsdiner.

Reistips:
• Almabtrieb: Tijdens de reis van 03/09/23 is de Almabtrieb in 
Jerzens, dan worden de koeien die in de zomer op de Alpenweide 
hebben gelopen getooid met bloemen en begeleid door muziek 
feestelijk onthaald in het dorp. Dit jaarlijkse ritueel wordt groots 
gevierd. Dit vindt plaats op de 7e dag van de reis.

• Gletscherpark Card: Op 4 dagen maken we gebruik van de 
Gletscherpark Card voor een bezoek aan de Hochzeiger, het 
Kaunertal, de Pitztaler Gletscher en op de vrije dag kunt u deze 
bijvoorbeeld gebruiken voor de Rifflessee bergbaan of Imster 
bergbanen. Op deze dagen kunt u onbeperkt gebruik maken van 
de 10 geincludeerde bergbanen en enkele entrees.

Uw hotel:  U verblijft in het gezellige 3-sterren Hotel Lammwirt van de 
familie Jenewein. Dit hotel beschikt over sfeervol ingerichte kamers die 
allen voorzien zijn van bad of douche, toilet, tv, telefoon, kluisje en 
balkon. De wellness beschikt over een rustruimte, solarium, stoombad 
en diverse sauna’s. Het hotel heeft tevens een bar en “Bierstube” waar de 
hoteleigenaar met zang en accordeonmuziek voor extra stemming zorgt. 
WiFi is gratis. ‘s Ochtends kunt u in het sfeervolle en gezellige restaurant 
genieten van een uitgebreid ontbijtbuffet en ’s avonds van een uitstekend 
verzorgd 4-gangen keuzediner of dinerbuffet. Booking.com waardering: 
Goed 7,9 Internet: www.lammwirt.com

Oostenrijk, Jerzens

Meer weten over deze reis? Scan de QR-code 
met de camera op uw telefoon of ga naar 
www.terbeekreizen.nl/tour/pitztal

CENTRUMHOTEL



|  ter Beek Reizen - Reisgids 2023 ter Beek Reizen - Reisgids 2023  |36

Noord Tirol. Vandaag de dag herbergt de stad één van de grootste 
en mooiste middeleeuwse oude stadscentra van Oostenrijk. 
Onder leiding van een gids maakt u kennis met Hall. Aansluitend 
kunt u enige tijd naar eigen inzicht doorbrengen. ’s Middags 
brengen we een bezoek aan de kristalwereld van Swarovski. Deze 
in het plaatsje Wattens gelegen publiekstrekker is meer dan een 
glinsterend paradijs van sprankelend kristalglas. Het is een uniek 
kunst- en avonturenpark. Voor alle zintuigen. Voor jong en oud. 
Miljoenen mensen van over de hele wereld hebben inmiddels de 
Swarovski Kristalwelten bezocht.

3e Dag: Sankt Anton am Arlberg, kaas & spek
Tirol is bekend om z’n kaas- en spekspecialiteiten. Vandaag maken 
we kennis met beide. Na een prachtige rit door het indrukwekkende 
bergland bereiken we een traditionele kaasmakerij waar u een 
film gaat zien over de kaasmakerij en verschillende soorten kunt 
proeven. Aansluitend brengen we een bezoek aan Sankt Anton am 
Arlberg waar we een pauze hebben. ’s Middags brengen we een 

Het Inntal, waar de rivier de Inn doorheen stroomt is te 
beschouwen als het hoofddal van Tirol. Het is een gebied 
van bergen, kloven, kleine dorpjes, bloemrijke velden en 
weiden, pompoenvelden en fruitgaarden en vormt het decor 
van de soms wildstromende Inn. Een prachtige streek die het 
moeiteloos lukt het echte “vakantie in Oostenrijk” gevoel op 
te roepen.  

1e Dag: Twente – Mils bei Hall
Via een snelle route rijden we naar Mils bei Hall. Dit kleine Tiroolse 
dorpje ligt, zoals de naam al zegt, dicht bij Hall in Tirol dat op zijn 
beurt dicht bij Innsbrück ligt. ‘s Avonds kunt u genieten van een 
goed verzorgd 3-gangen keuzediner.

2e Dag: Hall & Swarovski Kristallwelten
De Altstadt van het op steenworp afstand gelegen Hall is groter 
dan die van hoofdstad Innsbruck. De voormalige zoutstad Hall was 
in de Middeleeuwen het belangrijkste economische centrum van 

Inntal8
DAGEN
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De vertrekdata van de 8 daagse reis Inntal in Tirol zijn:
zo. 25/06/23 
zo. 27/08/23 

Reissom:
Bij verblijf in een 2-persoonskamer  € 1225,- p.p.
Toeslag 1-persoonskamer   €        129,- p.p.

Premie reis- en annuleringsverzekering, zie laatste pagina’s reisgids

De reissom is inclusief:
• 7 Overnachtingen in 4-sterren hotel Der Reschenhof in Mils bei Hall 
inclusief ontbijtbuffet en uitstekend 3-gangen diner met keuze uit twee 
hoofdgerechen
• Gidsgeleide stadswandeling in Hall
• Entree in de Swarovski Kristallwelten
• Excursie bij een kaasmakerij inclusief kaasproeverij 
• Bezoek aan het schilderachtige Sankt Antin in Tirol
• Entree in Handl Genusswelt en proeverij van drie soorten spek
• Boottocht op de Achensee 
• Bezoek aan de panoramische Gramai Alm
• Entree en rondleiding bij het Silberbergwerk in Schwaz
• Gidsgeleide stadswandeling in Innsbruck
• Prachtige rondritten in de omgeving met bezoek aan plaatsjes als 
Sankt Anton am Arlberg in Tirol en Ellmau
• Retour gondelvaart met de Hartkaiserbahn
• Uitstekend verzorgd 3-gangen afscheidsdiner 
• Vervoer per luxe touringcar en begeleiding door een 
ervaren chauffeur/reisleider

Niet inbegrepen:
Overige uitgaven, consumentenbijdrage SGR, 
reis- en annuleringsverzekering
 

bezoek aan Handl Genusswelt, de “wieg van het Tiroler spek”, 
Hier volgt een uitleg en kunt u drie soorten spek proeven.      

4e Dag: Boottocht op de Achensee, Gramai Alm & 
Silberbergwerk Schwaz
Vandaag zoeken we het water op. We rijden naar Pertisau aan 
de Achensee waar u aan boord gaat van het schip dat ons naar 
Scholastika brengt. Vervolgens rijden we naar de Gramai Alm. 
Vanaf het zonneterras heeft u een adembenemend uitzicht op 
het indrukwekkende bergmassief van Karwendel. ’s Middags 
bezoeken we het Silberbergwerk in Schwaz. Hier reist u terug in 
de tijd en vertelt de gids u van alles over de zilverwinning in deze 
ooit grootste zilvermijn ter wereld.   

5e Dag: Innsbruck
We bezoek de Tiroolse hoofdstad Innsbruck. Het echte 
Innsbruck vinden we terug in de Altstadt waar menig glorieus 
gebouw herinnert aan het rijke Habsburgse verleden. De meest 
opvallende gebouwen zijn de Stadtturm, het roze Helblinghaus 
en natuurlijk het Goldene Dachl dat Innsbruck wereldberoemd 
heeft gemaakt. Een deskundige gids neemt ons mee voor 
een stadswandeling. De middag kunt u naar eigen inzicht 
doorbrengen in deze prachtige stad.

6e Dag: Vrije dag
Vandaag kunt u de gehele dag naar eigen inzicht doorbrengen. 
Het hotel biedt verschllende faciliteiten maar natuurlijk kunt u 
ook besluiten een wandeling in de prachtige omgeving te maken.

7e Dag: Wilder Kaiser
De romantische Wilde Kaiser zal u vandaag betoveren. We 
rijden naar het prachtige gebied van de Wilde Kaiser, naar het 
dorpje Going om precies te zijn. Dit is een handwerkersdorp 
met een schilderachtig centrum. Tijdens onze pauze kunt u er 
naar hartenlust van genieten. Vervolgens rijden we naar Ellmau 
waar u aan boord gaat van de Hartkaiserbahn die u naar een 
hoogte van 1500 meter brengt. Eenmaal boven kunt u genieten 
van een adembenemend panorama van de omliggende bergen, 
de majestueuze Wilder Kaiser en de met gletsjers bedekte 
Hohen Tauern. U kunt er wandelen of iets gebruiken in het 
panoramarestaurant.

8e Dag: Mils bei Hall – Twente
Na het ontbijt nemen we afscheid van het Inntal en keren met 
enkele tussenstops terug naar Nederland. Voordat u arriveert 
op uw opstapplaats kunt u genieten van een heerlijk 3-gangen 
afscheidsdiner.

Uw hotel:  U verblijft in 4* Hotel Der Reschenhof in Mils bei Hall. De sfeer-
vol ingerichte kamers waarvan een aantal is voorzien van een balkon, 
beschikken over een badkamer met bad of douche, toilet en föhn, tv en 
minibar. Daarnaast beschikt het hotel over een moderne wellness-
afdeling met sauna, infraroodcabine, stoombaden en een fitnessruimte. 
Ook beschikt het hotel over een huiseigen likeurstokerij. ‘s Ochtends 
kunt u genieten van een uitgebreid ontbijtbuffet en ’s avonds van een 
 uitstekend 3-gangen diner met keuze uit twee hoofdgerechten. 
Beoordeling Booking.com: Erg goed 8.0. Internet: www.reschenhof.at

Oostenrijk, Mils bei Hall

Meer weten over deze reis? Scan de QR-code 
met de camera op uw telefoon of ga naar 
www.terbeekreizen.nl/tour/inntal
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alpenpanorama aan u voorbij. Nabij het chique Montreux heeft u 
een fantastisch uitzicht op het wereldberoemde Meer van Genève. 
Na een aangenaam verblijf in Montreux vertrekken we naar het 
Franse vakantieplaatsje Les Gets.

3e Dag: Bergbaan Les Gets en kaasmakerij
Les Gets is een geliefde wintersportplaats in de Franse Alpen. 
Indien open (o.a. weersafhankelijk) gaan we met de Mont Chéry 
bergbaan omhoog naar de top waar u een schitterend uitzicht heeft 
op de omliggende immens hoge Alpentoppen. ’s Middags bezoeken 
we een nabijgelegen kaasmakerij. Tijdens de rondleiding wordt het 
proces aan u uitgelegd en kunt u het resultaat daarvan proeven.

4e Dag: Genève en boottocht naar Yvoire
Genève is een soort mini-metropool en veelvuldig het decor van 
diplomatieke topontmoetingen. Maar Genève is meer. De mooie 
ligging aan het meer en het oude historische centrum maken een 
bezoek aan Genève zeker de moeite waard. Na de stadstour en 

Genève, de tweede stad van Zwitserland is een relatief kleine 
stad maar in de wereld van de diplomatie is het een begrip. Het 
is prachtig gelegen aan het Meer van Genève. Dit meer is het 
grootste meer van het hele Alpengebied. In het midden ligt de 
grens tussen Zwitserland en Frankrijk. De lange kustlijn beschikt 
over tientallen kastelen, prachtige oude stadjes en dorpen en 
een groot aantal wijngaarden.

1e Dag: Twente – Zwitserse grensstreek
Vanaf Twente rijden we via een snelle route zuidwaarts. We dineren 
en overnachten in de regio van het drielandenpunt Duitsland-
Frankrijk-Zwitserland.

2e Dag: Golden Pass Express – Montreux - Les Gets
Onderweg naar Gstaad ontmoeten we onze Duitstalige gids die 
ons zal vergezellen t/m de zevende dag van onze reis. We nemen 
de beroemde panoramatrein Golden Pass Express van Gstaad naar 
Montreux (±80 min.). Tijdens deze treinreis trekt een schilderachtig 

Meer van Genève 
& Mont Blanc

9
DAGEN
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De vertrekdata van de daagse reis Meer van Genève & Mont Blanc zijn:
za. 01/07/23
za. 19/08/23

Reissom:   01/07  19/08
Bij verblijf in een 2-persoonskamer € 1340,- p.p. € 1370,- p.p.
Toeslag 1-persoonskamer  €        250,- p.p. €        280,- p.p.

Premie reis- en annuleringsverzekering, zie laatste pagina’s reisgids

De reissom is inclusief:
• Overnachting op de heen- en terugreis in een 3- of 4-sterren  hotel 
inclusief ontbijtbuffet en diner
• 6 Overnachtingen in het 4-sterren Chalet Hotel la Marmotte in Les Gets 
inclusief uitgebreid ontbijtbuffet en diner
• Begeleiding door een Duitstalige gids vanaf de 2e t/m de 7e dag
• Rit per Golden Pass Express van Gstaad naar Montreux
• Retourtocht per Mont Chéry kabelbaan in Les Gets (indien geopend)
• Rondleiding en proeverij in een Savoyer kaasmakerij
• Stadsrondrit en -wandeling in Genève met onze gids
• Boottocht op het meer van Genève van Genève naar Yvoire
• Bezoek aan Annecy en Chamonix
• Korte stadswandeling in Evian
• Boottocht op het Meer van Genève van Evian naar Lausanne
• Tramrit van de haven naar het centrum van Lausanne
• Stadswandeling in Lausanne met onze gids
• Rondleiding op een Lavaux wijngoed met een wijnproeverij
• Retourrit per tandradbaan van Chamonix, aan de voet van de Mont 
Blanc, naar Montenvers
• Entree en rondleiding in het Charlie Chaplin museum
• Uitstekend verzorgd 3-gangen afscheidsdiner
• In-ear audiosysteem tijdens de rondleidingen
• Vervoer per luxe touringcar en begeleiding door een 
ervaren chauffeur/reisleider

Niet inbegrepen:
Overige uitgaven, consumentenbijdrage SGR, 
reis- en annuleringsverzekering

-wandeling bent u enige tijd vrij. Aansluitend maken we een 
boottocht over het Meer van Genève naar het Franse Yvoire. Een 
middeleeuws stadje met authentieke wallen en stadspoorten. 
Tijdens de boottocht ziet u prachtige haventjes, kastelen en 
besneeuwde toppen van de Zwitserse en Savoyer Alpen. 

5e Dag: Annecy
Na een mooie route door een prachtige omgeving bereiken we 
Annecy. Onze gids neemt u mee voor een wandeling door het 
historische centrum. Annecy wordt ook wel het Venetië van de 
Alpen genoemd vanwege haar schilderachtige straatjes, lieflijke 
kanalen, kleur- en bloem rijke oevers en gezellige terrasjes. 

6e Dag: Boottocht Evian - Lausanne en wijnproeverij
Aan de zuidoever van het Meer van Genève ligt Evian dat bekend 
is vanwege het mineraalwater. Na de aankomst neemt onze gids 
u mee naar de bron waar u (meegebrachte) flesjes gratis kunt 
vullen. Aansluitend vertrekken we per boot naar Lausanne. 
Lausanne is zetel van het Internationaal Olympisch Comité. 
Vanaf de haven brengt een tram u naar de oude binnenstad die 
wordt gedomineerd door de indrukwekkende vroeggotische 
kathedraal. Na de stadswandeling en (lunch)pauze rijden we naar 
de Lavaux, het bekende Zwitserse wijnbouwgebied en tevens 
UNESCO werelderfgoed. Hier bezoeken we een wijndomein waar 
u na afloop van een rondleiding de heerlijke wijnen kunt proeven.

7e Dag: Chamonix & Mont Blanc
Door z’n ligging aan de voet van de Mont Blanc, de hoogste berg 
van West-Europa is Chamonix wereldberoemd. Zowel zomers als 
‘s winters is het een druk bezochte plaats. Na de aankomst gaan 
we per tandradbaan naar een hoogte van 1913 meter. Eenmaal 
boven ontvouwd zich een indrukwekkend bergpanorama en 
kunt u zich te voet naar de nabij gelegen gletsjer begeven. Tijdens 
de terugreis naar Les Gets nemen we afscheid van onze gids.

8e Dag: Vevey - Zwitserse grensstreek
We verlaten Les Gets en rijden naar het Zwitserse Vevey. De 
legendarische komiek Charlie Chaplin is hier in 1977 overleden. 
Het museum geeft een inkijkje in zijn leven. U ziet onder andere 
een replica van de filmstudio en de slaapkamer waarin Chaplin 
op 88-jarige leeftijd overleed. We dineren en overnachten in de 
regio van het drielandenpunt Duitsland-Frankrijk-Zwitserland.

9e Dag: Zwitserse grensstreek - Twente
Vandaag keren we terug naar Nederland. Eenmaal terug in de 
Twentse regio wordt u bij een sfeervol restaurant verwacht voor 
een uitstekend afscheidsdiner. 

Uw hotel:  U verblijft in het 4-sterren Chalet Hotel la Marmotte in Les Gets. 
Dit comfortabele hotel is zeer centraal gelegen. De kamers zijn voorzien 
van een eigen badkamer met bad of douche en toilet, TV, bureau, kluisje, 
gratis WiFi en een balkon. ‘s Ochtends kunt u genieten van een uitgebreid 
ontbijtbuffet en ‘s avonds van een 3-gangendiner. Beoordeling Booking.
com: Erg goed 8,2. Internet: www.hotel-marmotte.com/en/hotel-les-gets

Zwitserland, Genève

Mont Blanc

Frankrijk, Les Gets

Meer weten over deze reis? Scan de QR-code 
met de camera op uw telefoon of ga naar 
www.terbeekreizen.nl/tour/meer-van-geneve-
mont-blanc 

CENTRUMHOTEL
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3e Dag: Stadswandeling in Bergen
Tijdens de 2 uur durende stadswandeling in Bergen ziet u 
alle hoogtepunten van het historische centrum; de typische 
hanzekoophuizen aan de Bryggen, de beroemde vismarkt aan de 
oude haven (fisketorget) en de oude vesting Bergenhus. ‘s Middags 
bent u vrij. U zou een tochtje kunnen maken met de Fløybane, 
Eenmaal op de top van de berg heeft u een prachtig uitzicht.

4e Dag: Bergen - Geiranger
Via een schitterende route rijden we naar Geiranger. We komen langs 
wonderschone fjorden en volgen één van de mooiste trajecten van 
Noorwegen door een uniek berglandschap met eeuwige sneeuw. 
In het gezellige toeristische plaatsje Geiranger, gelegen aan de 
oogverblindende en wereldberoemde Geirangerfjord, ligt het 
centrumhotel waar we twee nachten verblijven.

5e Dag: Fjordencruise
Vanochtend maken we een bijzonder mooie 1 uur durende 

Noorwegen, het land met overweldigend natuurschoon 
als grootste “attractie”. Tijdens deze reis nemen we u mee 
over de uitgestrekte hoogvlakten, langs gletsjers, over de 
beroemdste en mooiste fjorden en historische steden als Oslo, 
Bergen en Lillehammer. U zult versteld staan hoe gemoedelijk 
de sfeer is in Noorwegen... óók in de ‘grote’ steden. 

1e Dag: Twente - Hirtshals
Na een vroeg vertrek rijden we naar de Deense havenplaats 
Hirtshals voor de nachtovertocht naar het Noorse Stavanger 
met een schip van rederij Fjord Line. Geniet aan boord van het 
heerlijke dinerbuffet en het entertainment.

2e Dag: Stavanger - Hardangerfjord - Bergen
Rond 7 uur arriveren we in Stavanger waarna we koers zetten naar 
Bergen. De route loopt door het fjordenrijke Rogaland, langs de 
Hardangervidda hoogvlakte en langs de prachtige Hardangerfjord 
naar de oude Hanzestad Bergen. U overnacht in een centrumhotel.

Fjorden van 
Noorwegen

10
DAGEN
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De vertrekdata van de 10 daagse reis Fjorden van Noorwegen zijn:
zo. 18/06/23
do. 13/07/23

Reissom:                18/06     13/07
Verblijf in een 2-pers.kamer/buitencabine       € 2070,- p.p.     € 2125,- p.p.
Toeslag 1-pers.kamer/buitencabine               €        748,- p.p.     €        706,- p.p.
Korting 1-pers.binnencabine Fjord Line*           - €      27,- p.p.     - €      66,- p.p.
Toeslag 2-pers. Deluxe buitencabine Fjord Line*  n.v.t.     €              17,- p.p.
*Geldt alleen voor de Fjord Line overtocht op de heenreis
1-pers. cabines zeer beperkt beschikbaar 

Premie reis- en annuleringsverzekering, zie laatste pagina’s reisgids

De reissom is inclusief:
• 7 Overnachtingen in uitstekende 3 & 4-sterren hotels incl. ontbijtbuffet 
en diner (2x Bergen centrum / 2x Geiranger centrum / juni: 2x en juli: 1x 
Lillehammer centrum / juni:1x en juli: 2x Oslo centrum)
• 1 overnachting aan boord van een Fjord Line schip (van Hirtshals naar 
Stavanger) in een buitencabine incl. ontbijtbuffet en dinerbuffet
• 1 Overnachting aan boord van een super-de-luxe Color Line cruiseferry 
(van Oslo naar Kiel) in een buitencabine inclusief ontbijtbuffet en 
Scandinavisch dinerbuffet
• 2 uur durende stadswandeling in Bergen met een NL-gids
• Fjordencruise over de Geirangerfjord van Geiranger naar Hellesylt
• Entree in de staafkerk van Ringebu
• Bezoek Olympische skischans in Lillehammer
• Entree en rondleiding door het Maihaugen openluchtmuseum
• 3 uur durende stadstour in Oslo met een NL-gids
• Uitstekend verzorgd 3-gangen afscheidsdiner
• Alle tolgelden en veerovertochten 
• Vervoer per luxe touringcar en begeleiding door een 
ervaren chauffeur/reisleider

Niet inbegrepen:
Overige uitgaven, consumentenbijdrage SGR, 
reis- en annuleringsverzekering

NB: Er zijn afwijkende annuleringsvoorwaarden van toepassing

cruise over de Geirangerfjord, één van de smalste en meest 
indrukwekkende fjorden van Noorwegen. Vanaf enorme 
rotswanden donderen indrukwekkende watervallen naar 
beneden. Na afloop bezoeken we het fabelachtige uitzichtspunt 
Dalsnibba. Vervolgens rijden we terug naar Geiranger dat ligt 
ingeklemd tussen grandioze bergen en de smalle, prachtige 
fjord.

6e Dag: Geiranger - ‘Trollenweg’ - Lillehammer
We verlaten Geiranger en rijden naar de schilderachtige 
‘Trollenweg’ met hoge toppen en diepe kloven. Nabij het hoogste 
punt van de weg is een uitkijkplatform (±500m lopen). We rijden 
verder via een adembenemend landschap naar het dorpje 
Ringebu waar we de wereldberoemde 13e eeuwse staafkerk 
bezoeken. Aansluitend gaan we naar Lillehammer waar u 
overnacht in het centrum.

7e Dag: Lillehammer òf Lillehammer - Oslo
Vanochtend bezoeken we de Olympische skischans 
Lysgårdsbakken met een fenomenaal uitzicht over Lillehammer 
en omgeving. Daarna volgt een rondleiding door Maihaugen, 
het grootste openluchtmuseum van Noorwegen (anno 1887). 
Tijdens de reis van 18/06/23 blijven we in Lillehammer. Tijdens 
de reis van 13/07/23 rijden we naar de Noorse hoofdstad Oslo. 

8e Dag: Stadstour Oslo
’s Ochtends rijden we van Lillehammer naar Oslo, mocht u daar 
nog niet zijn. Tijdens een interessante stadstour door Oslo (± 3 
uur) ziet u de unieke beeldenverzameling in het Vigelandpark, het 
raadhuis, de parlementsgebouwen en het prachtige Koninklijke 
paleis. De ligging van Oslo aan de Oslofjord is onovertroffen. De 
haven van de stad wordt “bewaakt” door een 14e eeuws kasteel 
en de vele cafés, restaurants en terrassen geven de stad een 
gezellige aanblik. U overnacht in het centrum van Oslo.

9e Dag: Veerovertocht van Oslo naar Kiel
De ochtend kunt u vrij besteden. Om 14.00 uur volgt de 
inscheping voor de nachtovertocht naar Kiel aan boord van 
een super-de-luxe schip van rederij Color Line. Het is werkelijk 
van alle gemakken en luxe voorzien. Zo vindt u er een tropisch 
zwemparadijs, (winkel)promenade, groot theater, casino en 
diverse sfeervolle bars en restaurants.

10e Dag: Kiel – Twente
Na het ontbijt arriveren we rond 10.00 uur in Kiel. We rijden terug 
naar de Twentse regio waar een heerlijk afscheidsdiner op u 
wacht. Thuiskomst om circa 20.30 uur.

Uw hotel:  Op de heenreis vaart u met Fjord Line van Hirtshals naar 
 Stavanger in een (standaard) buitencabine voorzien van douche en toilet. 
Er zijn ook 1-pers.binnencabines gereserveerd, hiervoor geldt een 
 korting. Voor 13/07 zijn de Miniluxe cabines gereserveerd. Voor de Deluxe 
buitencabines geldt een toeslag. Op de terugreis vaart u met een cruise-
ferry van rederij Color Line in een buitencabine voorzien van douche en 
toilet. Op beide schepen kunt u genieten van een Scandinavisch diner-
buffet en een ontbijtbuffet. De overige overnachtingen vinden plaats in 
3- en 4-* centrumhotels in kamers voorzien van bad of douche met toilet.

Noorwegen, Oslo

Noorwegen, Stavanger

Noorwegen, Geiranger

Noorwegen, Bergen

Meer weten over deze reis? Scan de QR-code 
met de camera op uw telefoon of ga naar 
www.terbeekreizen.nl/tour/fjorden-van-noorwegen

CENTRUMHOTEL
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3e Dag: Dublin (haven) – Klooster Clonmacnoise - Galway county
Na aankomst in Dublin (±10.45 uur) rijden we naar de ruïne 
van het kloostercomplex Clonmacnoise nabij Athlon. De oude 
kloosterschool met 9 kerkruïnes had in z’n bloeitijd rond het jaar 
1000 circa 6000 studenten. Aansluitend rijden we naar ons hotel.

4e Dag: Connemara National Park
Een deskundige gids neemt ons mee door Connemara National 
Park met z’n kegelvormige bergen, kleurschakeringen van het 
hoogveen en indrukwekkende vergezichten langs de Atlantische 
kust. Het Kylemore Abbey gelegen aan de oever van Kylemore Lake 
is met haar gotische architectuur een bezoek meer dan waard. 

5e Dag: Burren & Cliffs of Moher
We gaan met onze gids op weg door de “Burren”. Deze Keltische 
streek doet buitenaards aan; een magnifiek gezicht om dat met 
eigen ogen te zien. Even voorbij de Hags Head rijzen de zeven 
bijna 200 meter hoge rotsen van de majestueuze Cliffs of Moher 

Ontdek het groene, mystieke, sprookjesachtige zelfs 
geheimzinnige Ierland. Wandel over de ruige kliffen, ontdek 
imposante kastelen en tuinen. Laat u betoveren door de 
vrolijke klanken van Ierse volksmuziek terwijl u geniet van 
lokale lekkernijen in een gezellige pub. Maar beleef vooral de 
overweldigende natuur! Doorlopend wordt u getrakteerd op 
indrukwekkende (ver)gezichten en doorkijkjes.

1e Dag: Twente - Normandië
We rijden naar Normandië waar u in de omgeving van Lisieux 
overnacht in een sfeervol hotel.

2e Dag: Normandië – D-day stranden – Cherbourg (ferry)
Vanochtend bezoeken we de bekende landingsstranden van 
D-day en het Cimetière Américain (Omaha Beach). Aansluitend 
rijden we naar Cherbourg voor de inscheping aan boord van Irish 
Ferries. Om 16.30 uur vaart het schip af voor de nachtovervaart 
naar Dublin.

Ierland & 
Normandië

10
DAGEN
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De vertrekdata van de10 daagse reis Ierland & Normandië zijn:
za. 10/06/23
zo. 27/08/23

Reissom:                  10/06         27/08
Verblijf in een 2-pers.kamer/binnencabine        € 1565,- p.p.       € 1530,- p.p.
Toeslag 2-pers.buitencabine                 €                28,- p.p.       €               22,- p.p.
Toeslag 1-pers.kamer/binnencabine                €         335,- p.p.       €        335,- p.p.
Toeslag 1-pers.kamer/buitencabine                €         379,- p.p.       €        379,- p.p.

Premie reis- en annuleringsverzekering, zie laatste pagina’s reisgids

De reissom is inclusief:
• 7 Overnachtingen in goede 3 & 4-sterren hotels incl.ontbijtbuffet en 
diner (1x regio Lisieux (F), 3x Galway county (IR), 2x Kerry county (IR), 1x 
regio Dublin)
• 2 overnachtingen aan boord van de luxe cruiseferry W.B. Yeats van Irish 
Ferries (Cherbourg-Dublin v.v.) in een luxe 2-persoons binnencabine 
inclusief ontbijtbuffet en dinerbuffet 
• Bezoek aan de D-day stranden en Cimetière Américain (Omaha Beach)
• Entree kloostercomplex Clonmacnoise
• Dagtocht Connemara National Park met een ervaren gids
• Entree Kylemore Abbey
• Dagtocht Burren & Cliffs of Moher met een ervaren gids
• Entree Cliffs of Moher Experience (bezoekerscentrum)
• Entree Bunratty Castle & Folk Park
• Dagtocht Ring of Kerry & Nat. Park Killarney met een ervaren gids
• Entree Smithwick’s Experience (brouwerij) in Kilkenny incl. glas bier
• Stadsbezichtiging in Dublin met een ervaren gids
• Goed verzorgd afscheidsdiner
• Vervoer per luxe touringcar en begeleiding door een
ervaren chauffeur/reisleider.

Niet inbegrepen:
Overige uitgaven, consumentenbijdrage SGR, 
reis- en annuleringsverzekering
 

uit de Atlantische Oceaan omhoog. De Cliffs of Moher Experience 
informeert u over de oceaan, de kliffen, de flora en fauna. Via 
geplaveide paden bereikt u de adembenemende uitzichtpunten.

6e Dag: Bunratty Castle & Folk Park – Kerry county
We nemen afscheid van Galway county en rijden naar Bunratty 
Castle. Dit imposante kasteel werd in de 15e eeuw gebouwd 
en geeft een goede indruk van het Ierse adellijke leven. In het 
Bunratty Folk Park vindt u een nabootsing van het leven op het 
Ierse platteland van rond 1900. U ziet een complete dorpsstraat, 
boerderijen, huizen, kroegjes en een werkende korenmolen. Na 
dit bezoek rijden we naar ons hotel in Kerry county. Indien de tijd 
het toestaat volgt er nog een rondrit langs de ruige kustlijnen van 
het schiereiland Dingle. 

7e Dag: Ring of Kerry & Nat. Park Killarney
De beroemde panoramaroute “Ring of Kerry” is onbetwist de 
mooiste van Ierland. Ongerepte stranden en ongelofelijke kliffen. 
Elke bocht brengt iets nieuws dat een feest is voor het oog, van 
meren, rivieren en watervallen tot landhuizen en kastelen. ’s 
Middags rijden we door het Nationale Park van Killarney. Om 
niets te ‘missen’ zal een deskundige gids ons vandaag begeleiden.

8e Dag: Kerry county – Kilkenny – Dublin
Vandaag keren we terug naar Dublin. We rijden door een 
schilderachtig landschap naar het mooie middeleeuwse stadje 
Kilkenny waar we de oude brouwerij van Smithwick’s bezoeken. 
Het Ierse bier is wereldberoemd en op deze plaats krijgt u een 
inkijkje in 300 jaar brouwerij geschiedenis en wordt u uiteraard 
een echte Smithwick’s aangeboden. Aansluitend rijden we verder 
naar ons hotel nabij Dublin.

9e Dag: Stadstour Dublin - (ferry)
Vanochtend verkennen we Dublin tijdens een interessante, ±3 uur 
durende stadstour. Een levendige en bloeiende stad vol grandeur 
die perioden van tragiek en oorlog heeft gekend, maar ook tijden 
van glorieuze historie en welvaart. De bezienswaardigheden zijn 
veelal op loopafstand van elkaar gelegen. Op veel gebouwen 
treft u nog de originele deurkloppers en smeedijzeren balkons. 
Met haar talloze winkels, musea, kroegjes, restaurants, parken, 
kerken en gezellige straten biedt Dublin voor elk wat wils. Tegen 
16.00 uur verlaten we Ierland en varen we terug naar Cherbourg. 

10e Dag: Cherbourg - Twente
Na de ontscheping in Cherbourg rond 11.30 uur rijden we via een 
snelle route richting Twente. Voordat we aankomen bij het eerste 
uitstappunt (rond middennacht) kunt u onderweg genieten van 
een heerlijk afscheidsdiner.

Uw hotel:  Tijdens deze reis verblijft u in goede 3 en 4-sterren hotels in 
2-persoonskamers voorzien van bad of douche, toilet en tv. Twee 
overnachtingen zijn aan boord van W.B. Yeats, de nieuwste veerboot van 
Irish Ferries (www.irishferries.com) op de route Cherbourg – Dublin in 
2-persoonsbinnencabines voorzien van douche en toilet, bedden naast 
elkaar, airconditioning en tv. Aan boord wordt er gratis WiFi aangeboden, 
is er entertainment en zijn er meerdere restaurants en bars.

Ierland, Dublin

Frankrijk, Cherboury

Meer weten over deze reis? Scan de QR-code 
met de camera op uw telefoon of ga naar 
www.terbeekreizen.nl/tour/ierland-en-normandie

Ierland, Galway

Ierland, Kerry

Frankrijk, Lisieux
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kustdorp met een rijk historisch verleden. In het levendige 
centrum vindt u vele bars, restaurants, winkels en een jachthaven.                           
’s Middags maken we een mooie natuurtocht door het achterland. 
Nabij Pieve di Teco houden we pauze waarbij u wordt getrakteerd 
op heerlijke Italiaanse hapjes en wijn. Vervolgens brengen we een 
bezoek aan dit pittoreske middeleeuwse dorpje dat bekend staat 
als schoenmakersdorp.

4e Dag: Cannes & Nice
Vandaag brengen we een bezoek aan de Franse Côte d’Azur. Cannes, 
de stad die wereldfaam verwierf met het jaarlijkse “Filmfestival 
van Cannes”, gaan we grondig verkennen tijdens een interessante 
stadswandeling. Cannes straalt pure luxe en rijkdom uit. In de haven 
ziet u hoe miljonairs hun drijvende paleizen afmeren. Vanmiddag 
bezoeken we een andere parel van de Côte d’Azur; Nice. De door 
platanen omzoomde avenues en boulevards worden geflankeerd 
door monumentale panden, hotels als paleizen en warenhuizen uit 
de 18e en 19e eeuw. Onze gids neemt u mee langs de hoogtepunten.

De Bloemenrivièra behoort tot de meest populaire en bekendste 
Europese vakantiebestemmingen. Het milde klimaat, de 
landschappelijke schoonheid, de mediterrane vegetatie 
met olijf- en citrusbomen, prachtige bloemen en planten en 
natuurlijk schilderachtige stadjes en dorpjes trokken al in 
de 19e eeuw bezoekers van over de hele wereld aan. Deze 
wonderbaarlijk mooie streek is meer dan de moeite waard!

1e Dag: Twente - Mulhouse
We rijden naar het centrum van het schilderachtige Franse stadje 
Mulhouse waar u verblijft in 4-sterren Hotel Bristol.

2e Dag: Mulhouse – Diano Marina
Vandaag hervatten we onze reis naar uw vakantiebestemming; de 
populaire Italiaanse badplaats Diano Marina.

3e Dag: Italiaanse hapjes en wijn nabij Pieve di Teco
Vanochtend kunt u Diano Marina verkennen, een charmant 

Bloemenrivièra & 
Côte d’Azur

10
DAGEN
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De vertrekdata van de 10 daagse reis Bloemenrivièra zijn:
zo. 07/05/23
ma. 09/10/23

Reissom:    07/05            09/10
Bij verblijf in een 2-persoonskamer  € 1250,- p.p.      € 1265,- p.p.
Toeslag 1-pers.kamer (beperkt beschikbaar) €       134,-  p.p.      €       259,-  p.p.
Toeslag alleengebruik 2-persoonskamer €       302,-  p.p.      €       414,-  p.p.

Premie reis- en annuleringsverzekering, zie laatste pagina’s reisgids

De reissom is inclusief:
• Overnachtingen op de heen- en terugreis in 4-sterren Hotel Bristol in 
Mulhouse inclusief ontbijtbuffet en 3-gangendiner
• 7 Overnachtingen in Diano Marina in Hotel Metropol of Grand Hotel Diana 
Majestic incl. uitgebreid ontbijtbuffet en 3-gangendiner of dinerbuffet
• Welkomtdrankje in uw hotel
• Begeleiding door een deskundige gids tijdens 3 dagtochten en 1 
middagtocht (Monaco / Rapallo & Portofino / Côte d’Azur met Canners & 
Nice / middagtocht Pieve di Teco)
• In-ear audiosysteem tijdens de rondleidingen
• Pauze met Italiaanse hapjes, een klein dessert en heerlijke Italiaanse wijn
• Entree in het Oceanografisch Museum Monaco
• Rondrit per toeristentrein door Monaco
• Boottocht van Rapallo naar Portofino (en retour)
• Uitstekend verzorgd 3-gangen afscheidsdiner
• Vervoer per luxe touringcar en begeleiding door een 
ervaren chauffeur/reisleider

Niet inbegrepen:
Overige uitgaven, consumentenbijdrage SGR, 
reis- en annuleringsverzekering

5e Dag: Vrije dag in Diano Marina

6e Dag: Monaco
Monaco, het op één na kleinste staatje ter wereld, is een 
modern sprookjesland van wolkenkrabbers, weelde, rijkdom 
en vertier. Begeleid door onze gids brengen we een bezoek 
aan het Prinselijk Paleis voor de wisseling van de wacht. Een 
prachtige ceremonie, kleurrijk en perfect geregisseerd. In het 
Musée’Océanographique ontdekt u wonderschone tropische 
koraalrifaquaria, adembenemende films van Cousteau en 
ervaart u de sensatie van een diepzeeduik. Na een royale 
(lunch)pauze staat een rondrit met het toeristentreintje op het 
programma die ondermeer langs de haven en het prachtige 
casino van Monte Carlo zal rijden.

7e Dag: Genua, Rapallo & Portofino
Onze gids neemt u mee op een fantastische reis langs de mooiste 
kuststrook van de Bloemenrivièra. In het sfeervolle Genua 
houden we een pauze. Daarna vertrekken we per schip vanaf 
Rapallo naar het chique Portofino. Het haventje van Portofino 
met de vele kleurrijke huizen wordt beschouwd als één van de 
mooiste aan de Middellandse Zee. Het prachtige vissersplaatsje 
is schilderachtig gelegen tegen een bergwand aan de baai van 
Portofino en is al eeuwen geliefd bij de high society. 

8e Dag: San Remo
Vanochtend bezoeken we San Remo waar u enige tijd vrij kunt 
doorbrengen. U kunt er heerlijk wandelen op de promenade die 
getooid is met palmbomen. Een aanrader is het schitterende 
uitzicht dat uw beloning is voor een wandeling van de Piazza 
Castello naar de Madonna della Costa. 

9e Dag: Diano Marina - Mulhouse
We nemen afscheid van Diano Marina en rijden opnieuw naar 
Mulhouse voor de tussenovernachting.

10e Dag: Mulhouse - Twente
Vandaag keren we terug naar Nederland. Voordat u in Twente 
uitstapt kunt u genieten van een heerlijk afscheidsdiner.

Belangrijk om te weten: De Italiaanse keuken is anders dan wij 
gewend zijn. Dat is één van de aantrekkelijke kanten van Italië, 
maar ook een aspect om rekening mee te houden. Er wordt veel 
met olijfolie, knoflook en mediterrane kruiden gewerkt. Ook 
worden groente en pasta minder lang (al dente) gekookt.

Uw hotel: Reis 07/05/23: 4* Hotel Metropol, Diano Marina is prachtig 
gelegen op de berg Capo Berta. De strandpromenade (±250 m) is via ±180 
traptreden lopend te bereiken en het centrum van Diano Marino via een 
hellende weg in ± 20 min. U kunt ook gebruik maken van de pendelbus. De 
kamers zijn voorzien van bad of douche, airco, TV en gratis WiFi 
( gedeeltelijk met balkon). Er is een restaurant, bar, terras met zee zicht en 
een buitenzwembad. Het privé strand kunt u gratis gebruiken.  Beoordeling 
Booking.com: Erg goed 8,5. Internet: www.hotelmetropol.com 

Reis 09/10/23: 4*Grand Hotel Diana Majestic, Diano Marina ligt op een 
schitterende locatie, direct aan zee en slechts 1 km van de jachthaven en 
centrum van Diano Marina. De kamers zijn voorzien van bad of douche, 
TV, airco en gratis WiFi (gedeeltelijk met balkon). Tevens is er een 
 restaurant, panoramische terras met zeezicht, een wellness met 2 
 buitenzwembaden, whirlpools en hydromassage. U kunt gratis 
 gebruikmaken van fietsen en het privé strand. Beoordeling Booking.com: 
Erg goed 8,3. Internet: www.dianamajestic.com/en 

Italië, Diano Marina

Frankrijk, Côte d’Azur

Meer weten over deze reis? Scan de QR-code 
met de camera op uw telefoon of ga naar 
www.terbeekreizen.nl/tour/bloemenriviera-
cote-dazur

CENTRUMHOTEL
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bloeiende  bloemen en planten maken Opatija tot een uitzonderlijk 
aangename plaats. Aansluitend wordt u een kopje koffie met gebak 
aangeboden. ’s Middags rijden we naar Kastav. Kastav is een gezellig 
dorpje dat op circa 350m boven de zeespiegel ligt en een spectaculair 
uitzicht op het omliggende gebergte en over de Adriatische Zee biedt.

4e Dag: Nationaal Park Plitvice meren
Na een vroeg ontbijt vertrekken we voor een relatief lange rit met onze 
gids naar de Plitvice meren. Over een lengte van 8 kilometer vormen 
zestien meren met schitterend blauwgroen water die door middel van 
watervallen met elkaar verbonden zijn een ongelofelijk landschap. We 
verblijven circa 3 uur in dit park. De mooie panoramaroute leidt u te 
voet, per trein en per boot door het park. Aan het einde van de route 
moet er een stukje naar boven worden gewandeld, het gaat om circa 
200 ruime en brede treden die u naar het treintje leiden. Er is tevens 
een verkorte tour zonder trappen, ook met geweldige panorama’s. 

5e Dag: Vrije dag in Opatija

Dit is een reis naar een land met duizend eilanden, prachtige 
natuur, geliefde stranden langs de Middellandse Zee en een 
bijzonder rijk cultureel erfgoed. Dit is een reis naar Kroatië. Wij 
nemen u mee naar Istrië, het meest geliefde deel van Kroatië. 
Hier verblijft u in Opatija ook wel het “Adriatische Nice” en de 
“Koningin van de Adriatische Zee” genoemd.

1e Dag: Twente - Zuid-Duitsland
We rijden naar Zuid-Duitsland waar u overnacht in een sfeervol hotel.

2e Dag: Zuid-Duitsland – Opatija
Vandaag hervatten we onze reis naar uw vakantiebestemming; het 
schitterende plaatsje Opatija. 

3e Dag: Wandeling Opatija en middagtocht Kastav
Vanochtend verkennen we tijdens een wandeling met onze 
Nederlandstalige gids het schilderachtige Opatija. Gezellige smalle 
straatjes, kleurrijke huizen, het mediterrane klimaat en de overal 

Kroatië10
DAGEN
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De vertrekdata van de 10 daagse reis Kroatië zijn:
za. 03/06/23
za. 16/09/23

Reissom:        03/06  16/09
Bij verblijf in een 2-persoonskamer      € 1299,- p.p. € 1225,- p.p.
Toeslag 1-persoonskamer       €        139,- p.p. €       139,- p.p.

Premie reis- en annuleringsverzekering, zie laatste pagina’s reisgids

De reissom is inclusief:
• Overnachting op de heen- en terugreis in Zuid-Duitsland inclusief 
ontbijtbuffet en een 3-gangendiner
• 7 Overnachtingen in 4-sterren Hotel Admiral Opatija inclusief 
uitgebreid ontbijt- en dinerbuffet
• Welkomstdrankje bij aankomst in het hotel in Opatija
• Stadswandeling in Opatija en bezoek aan Kastav met een NL-gids
• Kopje koffie met gebak op de 3e dag
• Dagtocht naar Nationaal Park Plitvice meren met een NL-gids
• Dagtocht naar eiland Krk o.l.v. een NL-gids (inclusief tolgelden)
• Retourovertocht naar eiland Košljun en bezoek Franciscaner klooster
• Wijnproeverij tijdens de dagtocht naar het eiland Krk
• Dagtocht naar het schiereiland Istrië met bezoek aan Pula en Rovinj 
met een NL-gids
• 3,5 Uur durende rondvaart langs de Adriatische kust met live 
accordeonmuziek, koffie met gebak en verschillende drankjes
• In-ear audiosysteem tijdens de rondleidingen dag 3 t/m 7
• Uitstekend verzorgd 3-gangen afscheidsdiner
• Vervoer per luxe touringcar en begeleiding door een 
ervaren chauffeur/reisleider

Niet inbegrepen:
Overige uitgaven, consumentenbijdrage SGR, 
reis- en annuleringsverzekering

6e Dag: Eiland Krk en klooster eiland Košljun
Onze gids neemt ons mee naar het  ‘gouden eiland’ Krk. Het 
groene Krk is met z’n 410 km2 het grootste eiland in de Adriatische 
Zee. U vindt er veel historische monumenten uit de Griekse en 
Romeinse tijd en oude pittoreske vissersplaatsjes. In het mooie 
Middeleeuwse Krk-stad treft u de middeleeuwse stadsmuren, 
het kasteel, de Rooms Katholieke Maria Hemelvaart kathedraal 
uit de 13e eeuw, talrijke torens en Patriciërshuizen. Na een korte 
stadswandeling kunt u het op eigen gelegenheid verkennen. Rond 
het middaguur rijden we naar Punat voor de bootovertocht naar 
Košljun, een klein eiland waar zich een belangrijk Franciscaner 
klooster bevindt. Tijdens de interessante rondleiding bezichtigt u 
het archief, de bibliotheek en het indrukwekkende etnografische 
museum. Na ±1 uur keren we per boot terug naar Punat waarna 
we koers zetten richting het dichtbij gelegen Vrbnik waar u kunt 
genieten van een heuse wijnproeverij. 

7e Dag: Istrië; Pula en Rovinj
Het schiereiland Istrië is het meest westelijk gelegen district van 
Kroatië. Met onze gids rijden we via de schitterende kustweg 
Jadranska Magistrala zuidwaarts naar de stad Pula. We zien 
onder meer het wereldberoemde amfitheater, de tempel van 
de Romeinse keizer Augustus en de Dom. ’s Middags bezoeken 
we de prachtige middeleeuwse stad Rovinj waarvan het oudste 
deel gelegen is op een schiereiland voor de kust. We wandelen 
richting de barokke St. Eufemiakathedraal bovenop de heuvel 
van het schiereiland. Vervolgens kunt u op eigen gelegenheid 
genieten van de gezelligheid en de fijne sfeer die in het pittoreske 
Rovinj heersen. 

8e Dag: Rondvaart Rijeka baai
Na het ontbijtbuffet volgt een rondvaart langs de Adriatische 
kust waarbij koffie, zoetje hapjes en diverse drankjes worden 
aangeboden en u kunt genieten van gezellige accordeonmuziek. 
Het schip vaart door de mooie Rijeka baai naar Lovran waar 
we een pauze houden. Lovran ligt precies aan de voet van de 
Ucka, de hoogste berg van Istrië. Het plaatsje staat bekend om 
de mooie haven en het zeer levendige centrum. Rond 13.15 uur 
keren we terug bij de aanlegsteiger van ons hotel in Opatija. 

9e Dag: Opatija - Zuid-Duitsland
We nemen afscheid van Opatija en rijden opnieuw naar Zuid-
Duitsland voor de tussenovernachting.

10e Dag: Zuid-Duitsland - Twente
Vandaag keren we terug naar Nederland. Voordat u in Twente 
uitstapt kunt u genieten van een heerlijk afscheidsdiner.

Uw hotel:  U verblijft in het meer dan uitstekende 4-sterren Hotel Admiral 
dat is gelegen aan de strandpromenade van Opatija, slechts 300m van 
het centrum en beschikt over een eigen jachthaven. Alle comfortabele 
kamers zijn voorzien van bad of douche, toilet, telefoon, tv, minibar, 
föhn, kluisje en airconditioning. Bovendien beschikken alle kamers over 
een balkon met zeezicht. Het hotel heeft meerdere restaurants, bars en 
terrassen. Gasten kunnen gratis gebruikmaken van het binnenzwembad 
met verwarmd zeewater, een bubbelbad en een sauna. WiFi wordt gratis 
aangeboden. U kunt genieten van zeer royale ontbijt- en dinerbuffetten. 
Beoordeling Booking.com: Heerlijk 8, 8. Internet: www.remisens.com/
de/hotel-admiral.

Kroatië, Opatija

Meer weten over deze reis? Scan de QR-code 
met de camera op uw telefoon of ga naar 
www.terbeekreizen.nl/tour/kroatie

CENTRUMHOTEL
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3e Dag: Ferry Genua-Palermo - Cefalù
‘s Avonds rond 19.00 uur meren we aan in Palermo. Vervolgens 
rijden we naar de mooie middeleeuwse kuststad Cefalù waar we 
dineren en overnachten in een uitstekend 4 of 5-sterren hotel 
gelegen aan de strandpromenade.

4e Dag: Cefalù
Vanochtend neemt een gids u mee door het middeleeuwse 
centrum van Cefalù met z’n smalle pittoreske straatjes en vele 
kerken. Aansluitend kunt u de dag vrij besteden. 

5e Dag: Palermo - Monreale
Met een Nederlandse gids bezoeken we de Siciliaanse hoofdstad 
Palermo. Deze stad heeft oorlogsschade opgelopen maar u 
vindt er nog steeds statige barokke gebouwen en veel Arabische 
invloeden. In de rustgevende bergen, even buiten de stad ligt 
Monreale, een schitterend kloostercomplex. We bezoeken de 
kathedraal met haar indrukwekkende interieur waar verschillende 

Het Italiaanse eiland Sicilië is voor velen een onverwachte 
parel. Vele volkeren hebben in de loop van de geschiedenis 
indrukwekkende sporen achtergelaten op het eiland. Ook de 
natuur is prachtig. De besneeuwde vulkaantop van de Etna 
is bij helder weer vanaf vele plaatsen op het eiland te zien. 
Behalve met Sicilië maakt u tijdens deze reis kennis met het 
Fransje stadje Mulhouse, Milaan en het Zwitserse Luzern. 

1e Dag: Twente - Mulhouse
Vanaf Twente rijden we via een snelle route zuidwaarts. We 
dineren en overnachten in een uitstekend 4-sterren hotel in het 
centrum van het schilderachtige Franse stadje Mulhouse. 

2e Dag: Mulhouse - Milaan - Genua
Via Zwitserland rijden we naar het chique Milaan waar we een 
pauze houden in het historische centrum. Aansluitend rijden 
we naar de omgeving van Genua waar we dineren en vervolgens 
inschepen voor de overtocht naar Sicilië (23.00 uur afvaart).

Sicilië; 
Parel aan de Middellandse Zee 

12
DAGEN
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De vertrekdata van de 12 daagse reis Sicilië zijn:
di. 11/04/23
vr. 13/10/23

Reissom:               11/04         13/10
Bij verblijf in een 2-persoonskamer                      € 1675,- p.p.         € 1599,- p.p.
Toeslag 1-pers.kamer (beperkt beschikbaar)         €           286,-        p.p.         €        260,- p.p.
Toeslag buitencabine, prijs per cabine                    €        55,-          €      55,- 

Premie reis- en annuleringsverzekering, zie laatste pagina’s reisgids

De reissom is inclusief:
• Nachtovertocht op de heen- en terugreis aan boord van een veerboot
van rederij GNV op basis van verblijf in een binnencabine en inclusief
ontbijtbuffet
• 9 overnachtingen 4-sterren hotels incl. ontbijt en diner(buffet): 2x 
Mulhouse, 3x Cefalu, 3x Aci Trezza, 1x omgeving Genua
• 3-gangendiner in omgeving Genua op dag 2
• 3-gangendiner in Palermo op dag 8
• Bezoek aan het centrum van Milaan
• Stadsbezichtiging Cefalù met NL-gids
• Tocht naar Palermo & Monreale met NL-gids
• Entree in de kathedraal van het kloostercomplex Monreale
• Entree openluchtmuseum Villa Romana del Casale 
• Dagtocht Etna & Taormina met NL- gids
• Entree in het amfitheater van Taormina
• Dagtocht Syracuse met NL-gids
• Entree archeologisch terrein Syracuse
• In-ear audiosysteem tijdens de rondleidingen
• 3-gangen afscheidsdiner
• Vervoer per luxe touringcar en begeleiding door een 
ervaren chauffeur/reisleider.

Niet inbegrepen:
Overige uitgaven, consumentenbijdrage SGR, 
reis- en annuleringsverzekering

bouwstijlen elkaar ontmoeten (voor bezoek aan de kruisweg 
geldt een toeslag).

6e Dag: Cefalù – Villa Romana del Casale - Aci Trezza
We nemen afscheid van Cefalù en rijden via een mooie route naar 
de oostzijde van het eiland. Onderweg bezoeken we het unieke 
openluchtmuseum Villa Romana del Casale. Aan de oostkust van 
het eiland vinden we in het hart van het kleurrijke en levendige 
vissersdorpje Aci Trezza ons luxe hotel. 

7e Dag: Etna en Toarmina
Onder leiding van een gids maken we een wandeling over de 
Etna naar de Silvestri-kraters. Aansluitend bezoeken we de 
parel van de Ionische kust het dorpje Toarmina. Deze historische 
pleisterplaats is het bekendste toeristenoord op Sicilië. Het 
Grieks-Romeinse theater dat een adembenemend uitzicht op de 
Etna en op de zee biedt is het beroemdste bouwwerk.

8e Dag: Syracuse 
Na het ontbijt vertrekken we voor een dagtocht naar Syracuse 
dat ooit de machtigste stad van het Middellandse Zeegebied was. 
Er is nog veel zichtbaar van de rijke geschiedenis. We bezoeken 
het archeologische terrein met onder andere het oude Griekse 
en Romeinse theater en het “Oor van Dionysius”.

9e Dag: Aci Trezza - Catania - Palermo
We rijden naar Catania. Deze tweede stad van Sicilië staat op de 
werelderfgoedlijst. De Piazza Duomo is het kloppende hart van 
de stad. Midden op het plein staat het symbool van de stad: de 
Fontana dell’Elefante (de fontein van de olifant). Na een pauze 
rijden we naar Palermo waar we dineren en inschepen op de 
ferry naar Genua (afvaart 23.00 uur). 

10e Dag: Ferry Palermo-Genua
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* hotel. 

11e Dag: Genua - Luzern - Mulhouse
We rijden naar het Zwitserse Luzern waar we in de loop 
van de middag aankomen. Dit toeristische en economische 
centrum ligt aan de prachtige Vierwaldstättersee. U bezoekt 
hier het historische centrum. Aansluitend rijden we naar ons 
overnachtingshotel in het centrum van Mulhouse.

12e Dag: Mulhouse - Twente
Met enkele tussenstops keren we terug naar Nederland. Eenmaal 
in de Twentse regio kunt u genieten van een 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 (www.
gnv.it/de/gnv-routen/genuapalermo). De overige overnachtingen vinden 
plaats in uitstekende 4-sterren centrumhotels in kamers voorzien van 
bad of douche, toilet, tv en telefoon (in Genua geen centrumhotel).

Sicilië, Cefalù

Sicilië, Aci Trezza

Meer weten over deze reis? Scan de QR-code 
met de camera op uw telefoon of ga naar 
www.terbeekreizen.nl/tour/sicilie-parel-
aan-de-middellandse-zee

CENTRUMHOTEL
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Om het zekere voor het onzekere te nemen raden wij u aan om een goede reis- en annuleringsverzekering af te slu-
iten. Ter Beek Reizen brengt de reis- en annuleringsverzekering onder bij Unigarant Verzekeringen. Unigarant is 100% 
dochter van de ANWB. Daarom bent u wereldwijd verzekerd van betrouwbare en snelle hulpverlening door de ANWB 
Alarmcentrale. 

Kortlopend of doorlopend verzekeren
U heeft zowel bij het afsluiten van een reisverzekering als bij een annuleringsverzekering de keuze tussen een kortlopende of een door-
lopende verzekering. Een kortlopende verzekering is slechts geldig voor één reis. Een doorlopende sluit u af voor één jaar en is daana op 
ieder moment opzegbaar (eventueel te veel betaalde premie wordt terugbetaald). Het is mogelijk een combinatie van beide af te sluiten. 
Bijvoorbeeld een kortlopende reisverzekering en een doorlopende annuleringsverzekering. Deze combinatie wordt tegenwoordig veel 
gebruikt door reizigers die slechts één of twee keer per jaar op reis gaan. Een doorlopende reisverzekering is pas gunstiger wanneer u ruim 
twintig dagen per jaar in het buitenland verblijft. Terwijl een doorlopende annuleringsverzekering al  gunstiger kan zijn bij één enkele reis. 
De premie van een kortlopende annuleringsverzekering is namelijk afhankelijk van de reissom. Bij duurdere reizen is een doorlopende an-
nuleringsverzekering voordeliger dan een korlopende.

Dekking reisverzekering
Unigarant biedt binnen de reisverzekering twee dekkingskeuzes aan: Basis en Uitgebreid. Het verschil tussen beide zit met name in de ver-
goeding voor bagage (diefstal, verlies en beschadeging) en de uitkering bij ongevallen (overlijden of blijvende invaliditeit). Medische kosten 
worden door beide dekkingen (Basis en Uitgebreid) in het buitenland tegen kostprijs vergoed. Standaard verzekeren wij bagage, medische 
kosten en ongevallen mee (voor o.a. contant geld, rechtsbijstand en bijzondere sporten geldt een toeslag). De basisdekking heeft een eigen 
risico van €50,- op bagage, de uitgebreide dekking heeft geen eigen risico.

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 zet fouten voorbehouden.
 
Teksten:  |  © ter Beek Reizen 2023 
Vormgeving: |  Yvette Bossink

Premieoverzicht
Reis & Annuleringsverzekering

Doorlopende Reis- & Annuleringsverzekering:
Totaal bedragen per polis inclusief poliskosten & assurantiebelasting. Reisverzekering inclusief bagage, medische kosten, en  ongevallen.

• Maximum reissom € 1500,-   Annuleringsverzekering  Reis- & Annuleringsverzekering 
  per persoon per reis   (zonder reisverzekering)  Basis dekking  Uitgebreide dekking
  voor 2 personen (zelfde huisadres)  € 100,35    € 193,19   € 214,97
  voor 1 persoon    €        65,93    € 118,47   € 132,97

• Maximum reissom € 3000,-   Annuleringsverzekering  Reis- & Annuleringsverzekering 
  per persoon per reis   (zonder reisverzekering)  Basis dekking  Uitgebreide dekking
  voor 2 personen (zelfde huisadres)  € 235,39    € 328,24   € 350,02
  voor 1 persoon    € 139,88    € 192,41   € 206,91
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Kortlopende Reis- & Annuleringsverzekering:
Bedragen per persoon inclusief assurantiebelasting. Reisverzekering inclusief bagage, medische kosten en ongevallen. De poliskosten zijn niet 
 inbegrepen en bedragen 1x € 4,52 per boekingsdossier. Bedragen met een rode kleur zijn wellicht doorlopend goedkoper.

     
    Reis             vertrek       
   
01   Verrassingsreis  
02  André Rieu Vrijthof Maastricht 
03 Fietsreis Nijmegen & Veluwe       08/05 & 21/08
      Fietsreis Nijmegen & Veluwe       09/05 & 22/08 
04 Berlijn
05  Bad Homburg
06 Saarland
07 Luxemburg         05/06
      Luxemburg         21/08
08 Dresden
09 Dinkelsbühl
10 Altmühltal
11 André Rieu in Wenen
12 Noorwegen; relaxed ontdekken
13   Davos
14   Bregenzerwald
15 Zillertal         11/06 & 09/07
      Zillertal         01/10
16 Pitztal
17  Inntal   
18 Meer van Genève & Mont Blanc        01/07
      Meer van Genève & Mont Blanc       19/08 
19 Fjorden van Noorwegen        18/06
      Fjorden van Noorwegen        13/07  
20 Ierland & Normandië binnencabine       10/06
      Ierland & Normandië buitencabine       10/06
      Ierland & Normandië binnencabine       27/08
      Ierland & Normandië buitencabine       27/08
21 Bloemenrivièra & Côte d’Azur       07/05
      Bloemenrivièra & Côte d’Azur       09/10
22 Kroatië         03/06
      Kroatië         16/09
23 Sicilië          11/04
      Sicilië          13/10

De kosten van de annuleringsverzekering en de meest gangbare combinaties van de reisverzekering zijn bovenstaand aangegeven volgens de 
 geldende premies en voorwaarden van maart 2023. Bij wijzigingen worden de nieuwe premies en voorwaarden toegepast. De polisvoorwaarden 
van Unigarant vindt u op www .unigarant.nl.

Annuleringsverzekering
Verblijf in

2-pers.kamer        1-pers.kamer
€        51,76                         €            61,83
€        26,29                         n.v.t.
€        23,33                         €    29,99
€        24,07                         €    33,40
€        22,14                         €    27,92
€        43,32                         €    47,02
€        43,32                         €    50,28
€        44,36                         €    48,13
€        46,28                         €    51,91
€        58,87                         €    72,50
€        61,83                         €    71,83
€        79,90                         €    98,56
€        83,31                         €    95,90
€ 139,59                         €      181,06
€        80,72                         €    97,30
€        75,16                         €    79,31
€        81,38                         €    86,57
€        84,79                         €    89,97
€        75,16                         €    83,97
€        90,71                         €      100,27
€        99,23                         €      117,74
€ 101,45                          €     122,19
€ 153,29                          €     208,68
€ 157,36                         €     209,64
€ 115,89                         €      140,70
€ 117,96                         €     143,96
€ 113,30                         €      138,11
€ 114,93                         €      141,37
€        92,57                         €      102,49
€        93,68                         €      115,52
€        96,19                         €      106,49 
€        90,71                         €      101,01
€ 124,04                          €     145,22
€ 118,41                         €      137,66

Reisverzekering
Basis                     Uitgebreid

€ 10,10                  € 13,05 
€        4,04                  €        5,22 
€        6,06                  €        7,83 
€        6,06                  €        7,83 
€        6,06                  €       7,83 
€ 10,10                  € 13,05 
€ 10,10                  € 13,05 
€ 10,10                  € 13,05 
€ 10,10                  € 13,05 
€ 12,12                  € 15,66 
€ 12,12                  € 15,66 
€ 14,14                  € 18,27 
€ 14,14                  € 18,27 
€ 16,16                  € 20,88 
€ 16,16                  € 20,88 
€ 16,16                  € 20,88 
€ 16,16                  € 20,88 
€ 16,16                  € 20,88 
€ 16,16                  € 20,88 
€ 16,16                  € 20,88 
€ 18,18                  € 23,49 
€ 18,18                  € 23,49 
€ 20,20                  € 26,10 
€ 20,20                  € 26,10
€ 20,20                  € 26,10
€ 20,20                  € 26,10
€ 20,20                  € 26,10
€ 20,20                  € 26,10
€ 20,20                  € 26,10
€ 20,20                  € 26,10
€ 20,20                  € 26,10
€ 20,20                  € 26,10
€ 24,24                  € 31,32
€ 24,24                  € 31,32
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Uelserweg 35, 7651 KT Tubbergen
Tel. 0546 62 13 79
Fax. 0546 62 12 12
info@terbeekreizen.nl
www.terbeekreizen.nl

Uw reis in vertrouwde handen!

Herfst-, Kerst-, & Advent 2023
Maak kennis met ons gevarieerde aanbod Kerst- en Adventreizen. In augustus 
2023 is ons nieuwe herfst-, kerst-, en adventprogramma bekend!

Reizen op maat
Naast de in deze gids genoemde reizen organiseert ter Beek Reizen ook verzorgde 
dagtochten, en arrangementen voor concerten, musicals en sportevenementen. Liever iets 
organiseren voor uw eigen groep? Ook dat is geen enkel probleem. Met onze jarenlange 
ervaring weten we elke reis tot iets bijzonders te maken. Eveneens kunt u een vrijblijvende 
offerte aanvragen voor touringcarvervoer. Kijk voor ons volledige reisaanbod op onze website 
of neem contact met ons op!
 
Online
Via www.terbeekreizen.nl blijft u altijd op de hoogte van ons actuele reisaanbod. Wij delen 
graag onze reiservaring op Facebook aan de hand van foto’s, video’s en verhalen. Deelt u 
met ons mee? We ontvangen graag recensies van onze reizen evenals mooie vakantiefoto’s 
of –video’s. ‘Like’ onze Facebookpagina (www.facebook.com/terbeekreizen).


