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√   Smalspoormuseum in Erica
√  Aspergeboerderij Sandur in Nieuw Amsterdam
√  Nationaal Hunebedmuseum in Borger

Beste reiziger,

Voor u ligt de nieuwe groepsdagtochten brochure van Arriva Touring. 
Met veel plezier hebben wij deze reizen voor u samengesteld.  
Nieuwe en bekende dagtochten in een nieuw jasje. Voor iedereen  
is er iets bij; voor jong en oud, goed en wat slechter ter been, voor 
families, verenigingen en kerkgenootschappen etc.  

Onze chauffeurs zijn ervaren professionals en hebben ruime  
ervaring op de weg en zijn daarbij ook gastheer/gastvrouw.  
We doen ons uiterste best om u en uw groep een prachtige dag te 
bezorgen. We maken van iedere dagtocht graag iets bijzonders. 

Uw dagtocht op maat! 
De brochure is zo samengesteld dat u er een kant en klare tocht 
uit kan halen en boeken. Maar alle tochten kunnen ook op maat 
aangepast worden, bijvoorbeeld door een onderdeel te vervangen of 
toe te voegen. Uiteraard heeft dit dan ook invloed op de prijs. Ook dat 
is maatwerk. 

Mocht u er ondanks het ruime aanbod niet helemaal uitkomen,  
neemt u dan gerust contact met ons op. Vaak is het mogelijk om 
andere combinaties te maken; waar u misschien niet meteen aan 
denkt. De gids biedt een greep uit de mogelijkheden, maar er zijn  
nog vele andere variaties te bedenken.  
 
Hebt u een bepaald budget?
Dan stellen wij graag, in overleg met u, een passende tocht samen. 
Ook kunt u zelf aan de slag via de website www.bus-idee.nl.  
U vindt hier talloze bekende en onbekende pareltjes die uw  
dagtocht net even leuker maken. 

Wij wensen u in ieder geval veel plezier met de voorbereiding  
van uw dagtocht!

Gaat u ook mee? Goede reis!

Uw dagtocht op maat! 

De brochure is zo samengesteld dat u er een kant en klare 
tocht uit kan halen en boeken. Maar alle tochten kunnen ook 
op maat aangepast worden, bijvoorbeeld door een onderdeel 
te vervangen of toe te voegen. Let dan op onderstaand 
symbool voor onze tips en aanbevelingen. 

Iedereen wil 
er af en toe 
wel even 
tussenuit!

Wilt u boeken?

   088 - 277 81 00
  arrivatouring.nl
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Één van de mooiste kenmerken van Friesland is 
zonder meer het Friese paard, een prachtig statig 
en majestueus dier waar men hier met recht trots 
op is. Nu hebben we dé plek om deze prachtige 
'zwarte parels' te bewonderen. Bij Stoeterij 
‘Het Swarte Paert’ kunt u een kijkje nemen in de 
stallen met sportpaarden, de jonge paarden en de 
hengstenhouderij waar de mooiste 'vaderdieren' 
van Nederland staan. Hier kunt u de paarden zelf 
zien, aanraken en kennis maken met de Friese 
paardencultuur vanaf ca. 1830.  
 
Vanaf uw opstapplaats(en) gaan we richting het 
zuidoosten van de provincie Friesland. Bij aankomst in 
Hemrik beginnen we met een kopje koffie/thee met 
een plakje cake. Aansluitend is er een rondleiding.  

De gids vertelt honderduit over sport en historie 
van het Friese paard in het inpandige museum 
met klederdrachten, sjezen, arrensleden, koetsen, 
rijtuigen, etc. Na de rondleiding volgt een leuke 
dressuurshow met uitleg en prachtige muziek. 
 
Na het bezoek aan de sjieke Friese paarden gaan 
we op weg naar ons dineradres. Dit keer in stijl, in 
een sjiek Fries dorp: Beetsterzwaag. 

Incl: 2x koffie/thee met oranjekoek, dressuurshow, 
rondleiding, driegangendiner

Op de Afsluitdijk bij Kornwerderzand staat een 
markant gebouw als een schuimkraag op de dijk: 
Het Afsluitdijk Wadden Center. U ervaart hier alles 
over Unesco Werelderfgoed Waddenzee, de voor 
de wereld unieke in aanbouw Vismigratierivier, het 
IJsselmeergebied en niet te vergeten de Afsluitdijk 
zelf. Er is een interactieve achtergrond waar u 
een levendig beeld krijgt van de omgeving, maar 
ook van de vele waterbouwkundige en andere 
vernieuwende projecten die hier de komende jaren 
worden gerealiseerd. Uw bezoek begint  met koffie 
en oranjekoek. Daarna kunt u op eigen gelegenheid 
de route door het Waddencentrum volgen. 
 
We rijden vervolgens door naar de schitterende 
kust. De volgende stop is Schoorl. Hier kunt u 
genieten van de lunch. Na de lunch gaat u het 
duinengebied verkennen met de Zonnetrein. De 
gids geeft onderweg uitleg, o.a. over het Nationaal 
Park de Duinen. Ter afsluiting staat er nog een 
drankje klaar op het terras van het restaurant en 
kunt u nog even nagenieten van de tocht. De bus 
staat inmiddels klaar om u terug te brengen naar 
uw opstapplaats. Maar… onderweg stoppen we 
uiteraard nog voor het diner.

Incl.: 2 x koffie met Oranjekoek, entree Wadden 
Center, lunch, rondrit Zonnetrein, 1 consumptie,  
driegangendiner

Dagje Duin en zee

Vanaf:  
€ 49,- p.p.  
(o.b.v. 50 deelnemers)

Middagtocht 
Het Swarte 
Paert

2√   Museum de Weg naar Vrijheid 40-45 in Medemblik
√   Tulpenexcursie Slootdorp
√   De Broeker Veiling in Broek op Langedijk

√   Museum Ot en Sien in Surhuisterveen
√   Museum Joure in Joure
√   Grutte Pier Brouwerij in Bartlehiem

Vanaf:  
€ 82,- p.p.  
(o.b.v. 50 deelnemers)
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Vanaf:  
€ 82,- p.p.  
(o.b.v. 50 deelnemers)

Bij Rederij Peters wordt u gastvrij ontvangen aan 
boord van ons partyschip ´Queen of Vechtvalley´ 
met koffie/thee en een stuk vlaai. Vervolgens varen 
we vanuit Ommen naar de monumentale sluis en 
stuw van Vilsteren, een tocht door het natuurrijke 
Vechtdal Overijssel. Tijdens de boottocht wordt er 
verteld over het verleden en heden van Ommen en 
het Vechtdal. Hierna volgt een mooie rit naar ons 
lunchadres in Vilsteren bij herberg de Klomp. 

Het dorp Vilsteren ligt in zijn geheel op het 
gelijknamige landgoed. De structuur van het 
dorp wordt enerzijds bepaald door de agrarische 
ontstaansgeschiedenis (een esdorp) en anderzijds 
door de eeuwenoude relatie met het landgoed. 
Na de lunch is er een videopresentatie over het 
ontstaan van het landgoed Vilsteren.

We gaan weer op weg, voor een mooi rondrit 
door de bosrijke omgeving van het landgoed.  
Een gids vertelt u er alles over. Na dit bezoek 
brengt de bus u naar het centrum van Ommen, 
waar u op eigen gelegenheid het centrum kan 
verkennen. Aan het einde van deze dagtocht 
rijden we naar restaurant de Otterskooi in 
Dwarsgracht voor een driegangendiner.

Incl.: boottocht op de Overijsselse Vecht, koffie/
thee met vlaai, koffietafel en videopresentatie,
rondrit met gids, driegangendiner

Museumboerderij ‘De Nabershof’ ligt aan de rand 
van het centrum van Emmen, op de oude esgronden. 
Een volledig gerestaureerde Saksische boerderij uit 
1681 en helemaal ingericht in de stijl van het Drentse 
boerenleven van rond 1900. Op de Nabershof staat 
een wagenschuur met oude en antieke koetsen, 
wagens, gereedschappen en werktuigen. Bij het 
terrein ligt ook het enige langgraf van Nederland; 
een hunebed van 40 meter lang en ruim 5000 jaar 
oud. Bij een bezoek aan De Nabershof hoort de 
bezichtiging van dit bijzondere monument er zeker bij.

Wanneer je denkt aan Groningen, denk je al snel 
aan uitgestrekte akkers, klei en een verre horizon. 
Maar in Westerwolde is dat anders. Hier geen rechte 
lijnen, maar slingerweggetjes, kronkelende beekjes 
en glooiingen in het landschap. In het zuidelijkste 
puntje van de provincie staat het museumklooster 
van Ter Apel. We stoppen hier voor een bezoek o.l.v. 
een gids. U maakt kennis met een uniek historisch 
bouwwerk met een passende culturele bestemming, 
fraai gesitueerd in een enclave omringd door loof-
bossen, het voormalige klooster van de orde van de 
kruisheren.

Incl.: arrangement Noabershof, dans- en kleder-
drachtdemonstratie, pauzedrankje, lunchbuffet, 
museumbezoek met rondleiding, diner

Boerin Agnes deed in 2017 mee aan het tv-
programma ‘Boer zoekt vrouw’. Na die tijd is haar 
leven volledig verandert. Uiteindelijk vond ze de 
liefde van haar leven en nam ze de boerderij over 
van haar vader. In 2020 heeft ze, samen met haar 
gezin, de Rosinkhof overgenomen.  
 
U wordt ontvangen met een kopje koffie/thee 
en iets lekkers. Tijdens een presentatie wordt u 
meegenomen in het boerenleven, de historie van 
de boerderij en het gebied van de Hondsrug en de 
Veenkolonieën. Daarna volgt een rondleiding over 
de boerderij. Aan het einde van de rondleiding volgt 
een advocaatproeverij. Hierna kunt u vijf soorten 
room advocaat proeven. 
 
Voor het tweede deel van onze dagtocht gaan 
we een klein stukje verder. We gaan op bezoek bij 
het Museum Goedewaagen. Het museum staat 
pal naast de keramiekfabriek van Goedewaagen. 
Naast een enorme schatkamer aan sieraardewerk, 
gebruiksgoed, tegels en tegeltableaus uit Art 
Nouveau en Art Deco, presenteert het museum 
regelmatig baanbrekende exposities over 
het onderzoek naar gedecoreerd Nederlands 
aardewerk van na 1873. Op de terugweg stoppen 
we voor een afsluitend driegangendiner in Anderen 
(herberg van Anderen).

Incl.: koffie/thee met iets lekkers, rondleiding 
boerderij, advocaatproeverij, boerenlunch, entree 
museum (incl. koffie of thee), driegangendiner

Op en rond de  
Overijsselse Vecht

Cultuur en natuur,  
een grensgeval

Boerin, advocaat 
en keramiek
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Vanaf:  
€ 66,50 p.p.  
(o.b.v. 50 deelnemers)

Vanaf:  
€ 81,- p.p.  
(o.b.v. 50 deelnemers)

Van Dokkum en Paling
We gaan deze dag op weg naar Harderwijk. 
Een museum waar hardop gelachen wordt, waar 
wildvreemden met elkaar in gesprek raken voor een 
schilderij. Dat is uniek. Dat is het Marius van Dokkum 
Museum. Het enige geregistreerde museum in 
Nederland van een levende kunstenaar. 
 
Voor de lunch rijden we een stukje verder naar 
het Palingmuseum. Daar beginnen we met een 
menu Lekkerbekje of Kibbeling. Daarna volgt een 
persoonlijke rondleiding en uitleg door één van 
de rookmeesters. U ziet o.a. hoe de paling wordt 
gefileerd. Op eigen gelegenheid kunt u  
het Palingmuseum bezoeken.

We vervolgen onze dagtocht met een mooie 
rit door de Veluwe. Er gaat een gids mee op de 
touringcar, waarbij er een mooie rondrit wordt 
gemaakt door de omgeving langs o.a. het 
imposante art-deco zendstation Radio Kootwijk, 
een uniek rijksmonument en de Kroondomeinen. 

Tijdens de terugreis stoppen we voor een 
driegangendiner.

Incl.: koffie/thee met iets lekkers, entree en 
rondleiding museum, lunch Palingexperience, 
rondrit met gids, driegangendiner
 

Vanaf:  
€ 81,- p.p.  
(op basis van 50 deelnemers)

6

√   Een rondvaart op het Veluwemeer 
√   Het Veluws Zandsculpturen Festijn in Garderen
√   Speelgoed- en oude Ambachtenmuseum in Terschuur

√   Dijkman Klompenatelier Luttenberg
√   Bakkerij- en IJsmuseum in Hellendoorn
√   Het Oranjemuseum in Diepenheim

√   Smalspoormuseum in Erica
√   Aspergeboerderij Sandur in Nieuw Amsterdam
√   Nationaal Hunebedmuseum in Borger

√   Museumspoorweg STAR Stadskanaal
√   Meijer Werft, Papenburg
√   Vesting Bourtange
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√   Museumspoorweg STAR Stadskanaal
√   Meijer Werft, Papenburg
√   Vesting Bourtange

Op weg naar Hilversum maken we onderweg  
een koffiestop.

Ga op ontdekkingstocht en geniet van al het moois 
dat Beeld & Geluid te bieden heeft: spectaculaire 
architectuur, een blik achter deuren die normaal 
voor publiek gesloten blijven en een indruk van 
de enorme omvang van onze mediahistorische 
collectie.

De rondleiders nemen u mee langs de 
mediapersoonlijkheden op onze Wall of Fame 
en de fascinerende en verborgen symboliek van 
het schitterende gebouw. Ook daalt u af naar de 
dieptes van de ‘canyon’ waar de schatkamers van 
het instituut zich bevinden. Daar slaan we niet 
alleen meer dan 1.000.000 uur aan audiovisueel 
materiaal op, maar is ook een enorme collectie 
interessante objecten uit de mediageschiedenis 
van Nederland te vinden.

Na de lunch start het interactieve filmprogramma, 
waar we samen herinneringen ophalen aan de 
leukste momenten van 70 jaar televisie. 

Geniet onder andere van Swiebertje, de liedjes uit 
Ja Zuster Nee Zuster, André van Duin, Zeg ‘ns Aaa, 
de cavia-race uit de Wie-Kent-Kwis en de lopende 
band van Mies Bouwman. Maar we staan ook stil 
bij nieuwsgebeurtenissen die we allemaal op de 
televisie hebben gezien en in ons geheugen gegrift 
staan.  

Anderhalf uur vol nostalgie, meezingen met 
televisietunes en een hernieuwde kennismaking 
met alle grote televisiesterren van vroeger.

Na een middagje entertainment gaan we weer op 
weg terug naar huis. We stoppen onderweg voor 
een diner op een leuke locatie.

Incl.: koffie/thee met gebak, rondleiding Beeld  
en Geluid, lunch, workshop Televisienostalgie en  
driegangendiner

Op deze dagtocht gaan we in de ochtend 
eerst een behoorlijk aantal eeuwen terug in de 
tijd. We kijken mee met de hunebedbouwers. 
Met moderne technieken beleeft en ziet u het 
verleden. Met spectaculaire maquettes en visuele 
effecten, er is zelfs een compleet hunebed. 

Het museum ligt direct naast het grootste 
hunebed van Nederland, een grote keientuin 
en een prehistorisch erf met Steentijdhuis en 
oertuin. Een rondleiding door een museumgids 
kan in overleg een binnen- en buitengedeelte 
hebben.

Na het bezoek aan de hunebedden rijden we door 
naar het oosten van Drenthe, naar Frederiksoord.
Eind 1818 staan er in het Drentse Frederiksoord 
52 boerderijtjes klaar om arme stedelingen te 
ontvangen. Een geweldig plan! Dit is een uniek 
stukje Nederlandse geschiedenis dat lang niet 
iedereen kent. In dit museum is o.a. een stuk 
achterbuurt uit de grote stad nagebouwd, is een 
prachtige filmprojectie op meerdere schermen 
te zien over het leven in de koloniën indertijd. 
We sluiten het bezoek af met een rondrit met  
de kolonietram. 

Incl.: koffie/thee met Hunebedkoek, rondleiding 
en entree Hunebedmuseum, twaalfuurtje, 
entree, gids en rondrit met de kolonietram, 
driegangendiner bij Grenzeloos

Hunebedbouwers  
en opvoeders

8 9

7

Vanaf:  
€ 81,- p.p.  
(o.b.v. 50 deelnemers)

Vanaf:  
€ 74,- p.p.  
(o.b.v. 50 deelnemers)

Vanaf:  
€ 71,50 p.p.  
(o.b.v. 50 deelnemers)

De Zaanse Schans, 
Volendam en Marken

‘Beeld en Geluid’ 
in Hilversum 

Ook te combineren met: 
√ Smalspoormuseum in Erica
√ Aspergeboerderij Sandur in Nieuw Amsterdam
√ Nationaal Hunebedmuseum in Borger

Wie op de Zaanse Schans om zich heen kijkt, ziet 
geschiedenis. Een gevoel van nostalgie, heimwee 
bekruipt u bij het zien van de houten gevels, de 
knijpraampjes en de lage deuren. Hier liggen 
eeuwenlange herinneringen als voetstappen van 
het verleden in elk vertrek beklonken. Honderden 
jaren geleden werd al binnen deze muren geslapen, 
gekookt, gelachen, gehuild, liefgehad, geruzied, 
geboren en gestorven. Nog steeds, de Zaanse 
Schans leeft, want alle panden worden bewoond.  

Direct al bij de ingang vindt u pannenkoeken-
restaurant De Kraai, een geweldig oud Hollands 
restaurant in Zaanse stijl met een groot terras aan 
het water. Hier hebben we gereserveerd voor de 
pannenkoekenlunch. Na het bezoek aan de Zaanse 
Schans rijdt de bus naar Volendam. U kunt op 
eigen gelegenheid het oude centrum van Volendam 
verkennen. Laat een mooie foto in klederdracht 
maken, eet een visje op de Dijk.  
 
Halverwege de middag scheept u in op de boot 
naar Marken. De Marken Express brengt u naar  
het voormalig eilandje Marken met zijn typische 
groene huisjes. Breng een bezoek aan het 
beroemde souvenirwinkeltje van Sijtje Boes.  
De bus haalt u weer op uit Marken. Op de 
terugweg stoppen we voor een driegangendiner.
 
Incl.: onderweg koffie met iets lekkers, entree 
Zaanse Schans, overtocht met de Marken Express, 
driegangendiner bij Robachers watermolen

"Samen 
herinneringen 
ophalen aan de 
leukste momenten 
van 70 jaar 
televisie"

√   Paardenrusthuis de Paardenkamp in Soest
√   Waterliniemuseum Fort bij Vechten
√   Rondvaart door Utrecht

√   Vlindorado Waarland
√   Museum Broekerveiling Broek op Langedijk
√   Van Blanckendaell Dierenpark in Tuitjenhorn
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√   Het Veluws Zandsculpturen Festival in Garderen
√   Tuinen de Roode Hoeve in Wilp
√   Kroonluchteratelier de Rode Hoeve in Oldebroek

Na een grootschalige renovatie kan Paleis Het Loo  
weer bezocht worden in een vorstelijke entourage. 
Maak kennis met de Oranjes: bezoek hun privé-
vertrekken in het paleis en wandel door de indruk-
wekkende baroktuinen met ruisende fonteinen en 
geurende bloemen. Direct bij de ingang is ook de grote 
collectie Koninklijke rijtuigen en oldtimers in de stallen 
en koetshuizen te zien.  

Paleis Het Loo is het meest authentieke 17e-eeuwse 
paleis van het Nederlandse koningshuis. Meer dan  
300 jaar woonden en werkten hier de Oranjes.  
Na de rondleiding kunt u genieten van een koninklijke 
‘Willem III broodjeslunch’.

Paleis het Loo is prachtig gelegen aan de rand van 
de Veluwe. Mooie gelegenheid dus om de omgeving 
van het paleis per bus te verkennen. Een gids van 
Staatsbosbeheer gaat mee op de bus. We rijden de 
zogenaamde Wilhelminatocht. Na zoveel indrukken 
gaan we terug naar uw opstapplaats, maar 
onderweg stoppen we voor het diner op een mooie 
locatie.  

Incl.: koffie met gebak, rondleiding en entree  
Paleis Het Loo, Willem III broodjeslunch, 
Wilhelminarondrit rondom het paleis o.l.v.  
een gids, driegangendiner

Dit is Friesland ten voeten uit! Bij de heldhaftige 
Grutte Pier Brouwerij zit je aan het water, waar 
zeilschepen voorbijvaren en vroeger de schaatsers 
van de Elfstedentocht onder het beroemde 
bruggetje doorkwamen. Hier leeft nog altijd het 
verhaal van Grutte Pier, de boomlange volksheld 
en vrijheidsstrijder uit de rijke Friese geschiedenis.  
 
Wij bezoeken het 'bierlaboratorium' in Bartlehiem 
waar het allemaal ontstaat. U maakt kennis met 
de brouwers en de Friese vrijheid. U ervaart hoe 
ze het bier brouwen. Uiteraard hoort daar ook een 
proeverij bij. Maar ook aan de ‘niet-bierdrinkers ’is 
gedacht.

We rijden vanuit Bartlehiem naar Eernewoude. 
Hier schepen we in op één van de rondvaartboten 
van rederij het Princenhof voor een rondvaart door 
Natuurpark De Alde Feanen. Aan boord wordt een 
lunch geserveerd. Bij terugkomst brengen we een 
bezoek aan het vlakbij gelegen Skûtjesmuseum. 

Op de weg terug naar uw opstapplaats stoppen 
we voor een diner De Westereen.

Incl.: koffie/thee met oranjekoek, rondleiding 
bierbrouwerij, proeverij in de bierbrouwerij,  
rondrit deel Elfstedengebied, lunch en boottocht,  
driegangendiner

Friese vrijheid, in de voetsporen van Grutte Pier

Paleis het Loo. Een koninklijk dagje
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Vanaf:  
€ 73,- p.p.  
(o.b.v. 50 deelnemers)

Vanaf:  
€ 81,- p.p.  
(o.b.v. 50 deelnemers)

Vanaf:  
€ 69,50 p.p.  
(o.b.v. 50 deelnemers)

Eungs Schöppe is een superleuk museum met 
één van de grootste klederdracht collecties van 
Oost-Nederland. Twentse mutsen, oefenlapjes, 
stoplappen, bruidsdoeken, Biedermeier patronen 
en Bijbelse voorstellingen het is er allemaal. Het 
is geen statisch museum; er worden verschillende 
demonstraties georganiseerd. 

Het bezoek begint natuurlijk met een kopje koffie/
thee met iets lekkers. Voor de lunch rijden we een 
stukje naar het noorden. In Vriezenveen stoppen 
voor een heerlijke boerenlunch. Van Twente gaat 
het naar Drenthe. In Marwijksoord bezoeken we 
het fruitbedrijf annex imkerij van Goense. U krijgt 
een leuke rondleiding door een fruitkwekerij, een 
heerlijk kopje koffie met  luxe koek. Bijen spelen hier 
een grote rol, daarover verteld imker Arjan met een 
leuke beeldpresentatie alles. Na afloop heeft u ruim 
de gelegenheid om boodschappen te doen in de 
landwinkel van het bedrijf. We sluiten de dagtocht 
af met een driegangen diner in Klijndijk.

Incl.: koffie/thee met iets lekkers in Markelo, 
rondleiding/demonstratie en entree in het 
museum, lunch in Westerhaar, bezoek aan 
fruitbedrijf Goense incl. koffie/thee met koek, 
rondleiding over het bedrijf en uitleg door de imker, 
driegangendiner

Van Twente  
naar Drenthe

13

Er is zeer veel te zien in Noord-Groningen. De regio 
is befaamd om haar enorme hoeveelheid middel-
eeuwse kerken en haar wierden. Daarnaast zijn 
er ook flink wat mooie kerken, korenmolens en 
ook poldermolens om het land mee droog te 
malen. In de provincie staan tevens tal van fraaie 
monumentale boerderijen en borgen. In deze 
dagtocht ervaart u dit alles.

We beginnen onze rit in Aduard, bij het klooster-
museum St. Bernardushof. Het klooster in Aduard 
werd gesticht in de 12e eeuw en behoorde tot de 
orde van de cisterciënzers. In zijn bloeitijd was 
het een der grootste abdijen in Europa. Eén van 
de monniken vertelt over de geschiedenis van het 
klooster, onder het genot van een kopje koffie 
met een kloosterbrok. De rit gaat verder door 
het prachtige Middag Humsterland, een typisch 
voorbeeld van een wierdenlandschap. Bij de borg 
Verhildersum in Leens stoppen we voor de lunch 
in het Schathoes. In de middag brengen we een 
kort bezoek aan de meest noordelijke natuurlijke 
haven van Nederland, Noordpolderzijl. We maken 
daarna kennis met alle facetten van het Noord-
Groningse plattelandsleven in museum het 
Hoogeland in Warffum. De bus rijdt vervolgens 
over smalle weggetjes door de kwelders, richting 
de Eemshaven. We sluiten af met een diner in 
Aduard.

Incl.: koffie/thee met kloostermop, rondleiding 
en entree museumklooster, lunch, entree museum 
Hogeland, driegangendiner in Aduard

Het Hogeland

10

Vanaf:  
€ 66,- p.p.  
(o.b.v. 50 deelnemers)

√   Arrangement City Train in Leeuwarden
√   Bezoek  museum de Grutterswinkel in Leeuwarden
√   Harlinger Aardewerk- en Tegelfabriek in Harlingen

√   Museumboerderij de Wendezoele in Delden
√   Landgoed Kaamps in Deurningen
√   De Museumfabriek in Enschede

© Paleis Het Loo© Marketing Groningen, Stella Dekker

√   Stadsrondrit met gids door Groningen
√   Stadsrondvaart door Groningen
√   Struisvogelboerderij de Kreij in Boerakker
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We beginnen onze dag in de provincie Friesland.
In het noordelijkste deel van Friesland, direct 
aan de Waddenzee, ligt in het beschermde 
dorpsgezicht van Moddergat museum  
't Fiskershúske. In dit bijzondere openluchtmuseum 
worden de herinneringen aan de verdwenen 
kustvisserij en de visserscultuur levend gehouden. 

Museum 't Fiskershúske verzamelt en exposeert 
voorwerpen en bescheiden die betrekking hebben  
op de oude kustvisserij en het leven van de 
bewoners van het dubbeldorp Paesens-
Moddergat. De ramp van Moddergat, in 1883 
waarbij 83 vissers omkwamen, vormt hier 
vanzelfsprekend een groot aandeel in.  
De tentoongestelde voorwerpen zijn te bezichtigen 
in de vier huisjes van het museum. Ruik de zee en 
voel de wind in openluchtmuseum 't Fiskershúske! 

Na dit bezoek rijden we terug naar de provincie 
Groningen.  Voor de lunch stoppen we bij 
‘Schierzicht’ in Lauwersoog. Na de lunch rijden we 
toch weer naar Friesland. In Oostmahorn schepen 
we in op ‘de Vlinderbalg’. We maken een rondvaart 
op het Lauwersmeer: Dit gebied bestaat deels 
uit Nationaal Park en deels uit ruim vaarwater. 
Tijdens de vaartochten vertelt de kapitein over de 
historie van het gebied maar ook over alle flora en 
fauna die er onderweg te zien zijn. In de vroegere 
Lauwerszee is er sinds 1969 van alles gaan groeien 
en bloeien. 

Door de diverse ecologische ontwikkelingen zijn 
er ruim 40 jaar na de afsluiting van het gebied 
onder andere allerhande soorten watervogels te 
zien zoals lepelaars en diverse zwanen, roofvogels 
als kiekendieven en diverse arenden; maar ook 
konikpaarden en Schotse hooglanders die hier 
als begrazers zijn ingezet. Beleef aan boord deze 
prachtige reis van verleden naar heden en ondervind 
hoe de natuur zich nog steeds ontwikkeld.

Incl.: koffie met gebak, entree en rondleiding 
museum, lunch, rondvaart Lauwersmeergebied  
incl. koffie met iets lekkers

Wadden en Wierden

√   De Palingrokerij in Zoutkamp
√   Borg Verhildersum in Leens
√   Museum de Theefabriek in Houwerzijl

Vanaf:  
€ 55,- p.p.  
(o.b.v. 50 deelnemers)

Midden in de herbouwde wijk Roombeek, die op  
13 mei 2000 werd getroffen door de 
vuurwerkramp, staat De Museumfabriek.  
Een verrassend museum in een oude fabriek, die 
wonder boven wonder bij de fatale klap gespaard 
is gebleven. In dit unieke en veelzijdige museum 
is ontzettend veel te zien. Voor deze dagtocht 
hebben we gekozen uit de vele thema’s die worden 
aangeboden.

'De IJzeren Eeuw van Twente', over de opkomst en 
ondergang van de textielindustrie.  In het museum 
drijft een stoommachine weefgetouwen aan en 
wordt erop gedemonstreerd.  Daarnaast is een 
rondrit met gids langs de monumentale restanten 
van de rijke textielgeschiedenis van vroeger.  

Het geluid van toen, de ratelende weefgetouwen 
en de vernuftige techniek van de textielindustrie 
die Twente groot heeft gemaakt. Een prachtig 
'levend' stuk geschiedenis in werking.

Na de rondleiding gaat de gids mee op de bus voor 
een rondrit langs de monumentale restanten uit de 
rijke textielgeschiedenis van Twente.

Van Enschede rijden we een klein stukje verder 
naar Deurningen. Hier brengen we een bezoek 
aan Landgoed Kaamps. We beginnen met een 
uitgebreide boerenlunch van boerin Mieke. Bij 
Landgoed Kaamps wordt dagelijks kaas gemaakt, 
naast de boerderij is dit hele productieproces 
te zien. Uniek is hierbij de "Belevingsboulevard", 
op een bezoekersvriendelijke manier ziet u hier 
het proces van Gras tot Kaas. Dit bedrijf is zeer 
schoon, netjes en verzorgd.  De koeien liggen 
in moderne loungeboxen, kunnen zelf in- en 
uit de stal lopen als ze willen. Melken gebeurt 
volautomatisch met een hypermoderne melkrobot. 
Na de rondleiding heeft u de mogelijkheid om de 
landwinkel van de boerderij te bezoeken.We gaan 
terug naar uw opstapplaats. Onderweg stoppen 
we voor het diner in Paasloo.

Incl.: 2x koffie/thee met krentewegge, rondleiding 
en presentatie Museumfabriek, rondrit per 
bus o.l.v. een gids, bezoek belevingsboulevard 
Landgoed Kaamps incl. lunch, driegangendiner

De IJzeren eeuw van Twente en  
het boerenleven van nu

15
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Vanaf:  
€ 68,- p.p.  
(o.b.v. 50 deelnemers)

Een prachtig 'levend' 
stuk geschiedenis  
in werking

advertentie bus idee

√   Bad Bentheim
√   Emsflower in Emsbüren
√   Aardbeienboerderij de Manderveense Aardbei 
 in Manderveen

Dagtocht ideeën via Bus-Idee.nl
 
Een veelgehoorde vraag; “waar gaan we dit jaar naar toe?” en “wie weet er nog wat leuks  
om te bezoeken?” Uiteraard helpen wij u hier graag bij met al onze kennis en ervaring.  
Maar er is nóg een heel handig medium waar u gemakkelijk zelf ideetjes op kunt doen.  
Wij gebruiken het al jaren en in de touringcarbranche zien wij het als een stuk gereedschap  
voor ons werk, de website www.bus-idee.nl. U vindt hier nou net de pareltjes die u zelf  
nooit had gevonden.
 
Musea, restaurants, rederijen en vele andere bezoekwaardigheden netjes per provincie 
gerangschikt en voorzien van gedetailleerde informatie omtrent prijzen, arrangementen, 
alternatieven, capaciteit enzovoort. U vindt het, wij regelen het voor u en om het nog  
mooier te maken heeft Bus-Idee speciale prijzen bedongen die alleen wij, als touringcarbedrijf, 
mogen gebruiken.

Het werkt als volgt: Open de website en klik op een provincie op de blauwe kaart van Nederland.  
U klikt vervolgens op de infopagina van het door u gekozen onderdeel, waarna alle details verschijnen.

www.bus-idee.nl 13



Vanaf:  
€ 73,50 p.p.  
(o.b.v. 50 deelnemers)

Schokland is een uniek fenomeen, 'een eiland op 
het droge'. Waar ooit de Zuiderzee was is nu de 
polder met wegen, huizen, bedrijven en het leven 
van alledag. Behalve bij Schokland, een klein 
eilandje, vlakbij Urk waar je vrijwel alles nog kunt 
zien, het dorpje, het haventje, het kerkje. Het steekt 
nog boven het land uit en alles is er bewaard, het is 
tegenwoordig zelfs Unesco Werelderfgoed. Wandel 
met een gids door het dorpje, bekijk de film over 
Schokland, bezoek het museum met vondsten en 
maquettes. Daarnaast is er een rondrit met een 
ouderwetse tractor met een aantal lage karren 
(ca.70 zitplaatsen) mogelijk.  
 
Vanuit het heden rijden we een eindje door met 
de bus naar het heden. We stoppen in Nagele bij 
het windmolenbelevingscentrum. Bij Urk staan 
de grootste windmolens van Europa, hier kun je 
normaal gesproken niet komen, maar de familie 
Renne kan dat wel! Met de gids van Renne kom je 
over wegen waar niemand anders mag komen, een 
unieke route langs het water, over dijkjes met leuke 
verhalen en anekdotes over de polder. We sluiten 
de dag af met een diner op de terugreis naar uw 
uitstapplaats.

Incl.: koffie/thee met Schokkerbrok, rondleiding 
museum/kerk/film, uitgebreide boerenlunch, 
rondrit langs de winmolens en Urk o.l.v. een 
gids, bezoek aan de boerderijwinkel en het 
windmolenbelevingscentrum, driegangendiner

Deze bezienswaardigheid is vergelijkbaar met de 
Nederlandse Deltawerken, het betreft grootste 
stormvloedkering van Duitsland. Deze ligt in de 
omgeving van Leer, ca. 30 km van de Nederlandse 
grens ter hoogte van Groningen. Interessant 
om te bezoeken. Er is een rondleiding over het 
Sperrwerk zelf, een videopresentatie en uitleg 
met een werkend schaalmodel in de moderne 
bezoekers ontvangstruimte.  
 
En wat heeft het Sperrwerk te maken met 
de nabijgelegen Meyer Werft in Papenburg? 
Papenburg is de thuishaven van de cruiseschepen. 
Tijdens de rondleiding door het bezoekerscentrum 
van de Meyer Werft kunt u met eigen ogen zien 
hoe de mooiste en meest luxueuze oceaanreuzen 
ter wereld worden gebouwd. Uniek is dat u tijdens 
de rondleiding ook kan kijken in de twee enorme 
droogdokken. Deze behoren tot de grootste ter 
wereld. Uw gids vertelt u ook over de reis die de 
schepen maken vanuit Papenburg over de Eems 
naar open zee.  
 
Na afloop heeft u vrije tijd in Papenburg, 
bijvoorbeeld voor de lunch of combineer deze reis 
met een bezoek aan de Berentzen Likeurstokerij. 
We sluiten af met een driegangenbuffet in Rhede.

Incl.: bezoek Emssperrwerk, koffie met gebak
bezoek en rondleiding Meyer Werft, bezoek en 
proeverij Berentzenhof, driegangenbuffet

Van Wind en  
verdwenen water

Een nautisch dagje 
in Ost Friesland

16

Vanaf:  
€ 70,- p.p.  
(o.b.v. 50 deelnemers)

Ontdek de historie van de Kop van Noord-Holland 
in dit dagvullend programma. We beginnen onze 
dagtocht in Medemblik. Daar staat een interessant 
museum dat u meeneemt naar de jaren ’40-’45 
en dat met name de bevrijding van ons land. U 
komt binnen in de feestelijke ontvangstruimte in 
bevrijdingssfeer waar deze hoopvolle excursie  
begint met koffie en heerlijke Bevrijdingstaart. 
Dan volgt de rondleiding in het jaren '40 
dorpje ‘Almersdorp’ met dorpsplein, kruidenier, 
bruincafé, een schoolklasje en een drukkerij waar 
verzetskrantjes werden gedrukt. Daarna gaan we 
naar het verhaal van de geallieerde bevrijders.  
Hier zien we hun materialen, vaartuigen, 
pontonbruggen, legervoertuigen en horen we van 
de enorme operatie om de troepen onderweg 
van voedsel te voorzien. We sluiten af met een 
bevrijdingstour in echte legertrucks! 

Na afloop van dit bezoek kunt u op eigen gelegen-
heid Medemblik verkennen en eventueel lunchen. 
(Het is ook mogelijk om een lunch te reserveren 
in het museum). Voor het laatste deel van het 
programma nemen we de historische tram van 
Medemblik naar Hoorn. Daar staat de bus klaar  
voor de terugreis. Onderweg in de Noord Oost 
Polder stoppen we voor het diner.

Incl.: arrangement museum, incl. koffie en gebak
bevrijdingstoer, rit met de stoomtram van
Medemblik naar Hoorn, diner op de terugweg in de 
Noord Oost Polder

Historie in  
West-Friesland

17 18

Vanaf:  
€ 81,- p.p.  
(o.b.v. 50 deelnemers) 19

Openluchtmuseum 
Arnhem
Het Nederlands Openluchtmuseum is zo’n 44 
hectare groot en staat vol met allerlei authentieke 
en bijzondere gebouwen. Ieder gebouw heeft 
zijn eigen boeiende geschiedenis en interessante 
verhaal.In het museumpark vind je zo’n 100 
museale gebouwen, boerderijen en molens. 
Je kunt ze van buiten én van binnen bekijken! 
Op die manier komt de geschiedenis dichterbij 
en kun je het verleden opnieuw beleven. Het 
Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem vangt de 
geschiedenis.  

Er zijn speciale activiteiten per seizoen, waardoor 
het in het najaar/winter/voorjaar ook leuk is om 
dit te bezoeken. De gebouwen zijn naar thema 
ingedeeld in een aantal deelgebieden: Erven, Dorp, 
Platteland, Tuinen, Lint en Landgoed. 

Naast de historische gebouwen heeft het museum 
een permanente presentatie aan de hand van 
de Canon van Nederland. De Canon bestaat uit 
50 vensters die een ruim uitzicht geven op de 
geschiedenis achter de vijftig onderwerpen. Maak 
een ritje met de tram, bekijk hoe spullen werden 
gemaakt, kortom beleef het verleden in het heden. 
Op de terugweg stoppen we bij een gezellig 
restaurant voor het diner.

Incl.: koffie/thee met appelgebak bij aankomst
entree in het museum, boerenlunch, driegangen 
diner

Vanaf:  
€ 75,- p.p.  
(o.b.v. 50 deelnemers)

√   Museum het Oude Raadhuis in Urk
√   Bezoek aan de visafslag in Urk
√   De Orchideeënhoeve in Luttelgeest

√   Kasteel Rosendael in Rozendaal
√   Kijk- en Luistermuseum in Bennekom
√   Operatie Market Garden excursie met gids

√   Parfumflessenmuseum in Winkel
√   Museumveiling de Broeker Veiling
√   Museum van de 20ste Eeuw in Hoorn

√   Greetsiel en boottocht 
v Blumenreich in Wiesmoor
√   Rododendronpark in Wiefelstede

© Meyer Werft14 15



√   Boerderij ’t Westdorp in Voorthuizen
√   Pluimveemuseum in Barneveld
√   Rondrit met de Veluwegids

Kaas en 
klompen

20

22

21

Vanaf:  
€ 75,- p.p.  
(o.b.v. 50 deelnemers)

Vanaf:  
€ 66,- p.p.  
(o.b.v. 50 deelnemers)

Vanaf:  
€ 59,50 p.p.  
(o.b.v. 50 deelnemers)

Vanaf:  
€ 59,- p.p.  
(o.b.v. 50 deelnemers)

23

Ook te combineren met: 
√ Smalspoormuseum in Erica
√ Aspergeboerderij Sandur in Nieuw Amsterdam
√ Nationaal Hunebedmuseum in Borger

We gaan op deze Hollandse dag op weg naar de 
Kop van Noord Holland. In de Middeleeuwen was 
het gebruikelijk om per beroepsgroep een gilde op 
te richten. De kaasdragers deden dit op 17 juni 1593. 
Het kaasdragers gilde van Alkmaar bestaat uit 
30 man plus de kaasvader. Een deel van de markt 
is speciaal gereserveerd voor groepen. Onder 
leiding van een gids kunt u de markt van wel heel 
dichtbij meemaken (alleen op vrijdag!). Na afloop 
van het bezoek aan de kaasmarkt kunt u op eigen 
gelegenheid Alkmaar verkennen. U heeft hier ook 
de gelegenheid om te lunchen. We vervolgens onze 
dagtocht en rijden naar Volendam.

Als je in Volendam echt geweldige gerookte 
paling wilt proeven moet je bij Paviljoen Smit 
Bokkum zijn, al vanaf 1856 rookt de familie Smit 

vijf generaties haar beroemde paling op 
ongekende wijze. Het Paviljoen is supermooi 
gelegen met een zonneterras aan het IJsselmeer, 
heeft een Palingsoundmuseum op zolder en 
er is een rondleiding met veel verrassende 
wetenswaardigheden door de rokerij van ca. 
30 minuten. Dit Paviljoen in Volendamse stijl 
is werkelijk uniek, de palingrokerij is beroemd 
over de hele wereld en was onlangs in het TV 
programma van Gordon & Joling en het SBS-6 
programma 'De groeten terug'. In de namiddag 
gaan we terug richting de opstapplaats. We 
stoppen onderweg voor een driegangendiner.

Texel is het grootste Waddeneiland van Nederland. 
Het eiland is gemiddeld 8 km breed en 20 km lang 
en heeft daarmee een oppervlakte van ongeveer 
170 km². Texel is het hele jaar door een heerlijke 
bestemming voor een dagtocht. Er is veel te 
doen en de keuze is reuze! ‘Morgenstond heeft 
goud in de mond’. Dit spreekwoord is vandaag 
zeker van toepassing. We vertrek vroeg vanaf de 
opstapplaats. Via de Afsluitdijk rijden we naar de 
haven Den Helder.

Op het eiland aangekomen rijden we via een mooie 
route naar het Schipbreuk & Juttersmuseum.
Eigenaren én jutters André Eelman en Judith van 
der Zee vertellen in geuren en kleuren over alles 
wat op het strand is aangespoeld. Juttersverhalen 
met veel humor, zo val je van de ene verbazing in 
de andere als soms de meest vreemde voorwerpen 
de revue passeren, dit is absoluut het meest 
vermakelijke museum van het hele eiland.
Na dit bezoek rijden we door naar de hoofdplaats 
van het eiland, Den Burg. Hier heeft u vrije tijd om 
even te winkelen of een terrasje te pakken. 
We gaan terug met de veerboot naar Den Helder 
en vervolgens richting Groningen. Onderweg 
stoppen we voor een driegangendiner in een 
gezellig restaurant.

Incl.: 2x koffie met iets lekkers, overtocht,  
entree en rondleiding in het museum, rondrit  
over het eiland, driegangendiner

Op het terrein van ’t Veluws Zandsculpturenfestijn 
raakt u niet uitgekeken. Vanuit een gezellig straatje, 
waar achter verschillende etalages de mooiste 
zandsculpturen schuilgaan, loop je zo de 
Veluwse bossen in. Zie hoe de Veluwe groots is 
nagebootst, waarbij de natuur van buiten naar 
binnen is gebracht, inclusief dieren, geluiden 
en zandsculpturen. Binnen kunt u naast zand-
sculpturen ook echte schilderijen bewonderen. 
Zo heeft ’t Veluws Zandsculpturen een ruimte 
ingericht waar de ‘carvers’ een afbeelding van 
een schilderij van de Friese kunstschilder Wiebe 
van der Zee compleet uit zand hebben gemaakt. 
Na een voorzichtig begin in ‘het zand’ gaan we op 
weg voor de echter safari. Maar om niet met een 
rammelende maag de huifkar in te moeten, nemen 
we eerst een uitgebreide lunch in ‘de Waldhoorn’ in 
Otterlo.  
 
Na de lunch vertrekken voor de safari. De Veluwse 
Safari Express maakt een mooie tocht van 12 km 
door het bekende gebied "De Planken wambuis" 
en de Mossel. Dit is het leefgebied van vele wilde 
paarden en Schotse Hooglanders. We blijven nog 
even in de ban van het Nationaal Park de Veluwe. 
Voor het diner stoppen we bij een restaurant 
midden in het bos in Hoenderloo.

Incl.: kopje koffie of thee met appelgebak,
toegang tot ‘t Veluws Zandsculpturen Festijn
toegang tot het “showroomdorp” en de Beeldentuin,
lunch, rit met de Safari Express, driegangendiner

Op safari in  
Midden-Nederland

Ontdek Texel

Ameland, genieten van   de waddendiamant
Lekker uitwaaien en genieten van een ‘andere 
wereld’ dan het vaste land? Beleef de wadden-
diamant Ameland.

Vanaf uw opstapplaats rijden we naar Holwerd. 
Hier scheept u in op de veerboot. Tijdens een tocht 
van bijna een uur kunt u genieten van de vaartocht 
over de Waddenzee. Misschien spot u onderweg nog 
wel een zeehond! Aangekomen op het eiland, in de 
haven van Nes, gaan we in de bus verder voor een 
uitgebreide rondrit, waarbij we de vier Amelander 
dorpen Hollum, Ballum, Buren en Nes bezoeken. In 
Hollum heeft u de tijd om de vuurtoren te bezoeken 
en het dorp te verkennen.

Na het bezoek gaan we terug naar Nes. In Nes 
is er gelegenheid om te ‘shoppen’ bij de leuke 
winkeltjes of neer te strijken op één van de vele 
terrasjes. Probeer hier een ‘Amelander Nobeltje’. 
Dit is een likeur die in 1902 werd geboren en 
destijds illegaal door de fam. Nobel op het eiland 
werd gestookt. Bij mooi weer is het ook leuk om 
een strandwandeling te maken. Aan het eind van 
de middag gaan we terug met de veerboot naar 
Holwerd. Op de ‘vaste wal’ stoppen we nog voor 
een driegangendiner in een gezellig restaurant.

Incl.: overtocht Holwerd-Nes v.v., eventueel tocht 
met de Strandexpress, driegangendiner in Friesland

√   Een rondvaart op het Veluwemeer 
√   Het Veluws Zandsculpturen Festijn in Garderen
√   Speelgoed- en oude Ambachtenmuseum in Terschuur

√   Museummolen de Schermerhörn
√   Museumstoomtram Hoorn-Medemblik
√   De 3 Zwanen Den Ilp (Anton Heyboer)

√   Marinemuseum Den Helder
√   Rondrit met gids op het eiland
√   Tulpenexcursie Slootdorp

Incl.: koffie/thee met oranjekoek, bezoek 
aan de kaasmarkt en kaasmuseum, 
driegangendiner
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Inmiddels is de historische haven meer dan 600 
jaar oud. Sinds 1991 is er de sluis Leysiel, die de 
vissershaven scheidt van de open Noordzee.  
Hier kunnen maximaal acht kotters tegelijk worden 
gepasseerd. Zo is de Greetsieler haven onafhankelijk 
van getij, eb en vloed ‘blijft buiten’. Op deze dagtocht 
stoppen we onderweg voor de koffie/thee.  
In Greetsiel aangekomen kunt op eigen gelegenheid 
gaan lunchen.

Halverweg de middag gaan we vanuit Greetsiel een 
rondvaart maken met de ‘Graf Edzard’. We varen 
daarbij dwars door het natuurpark Leyhörn.  
 

tempelwachters en Breitner. Ontdek de meest 
spraakmakende, smaakmakende werken volgens 
anderen... Samen met een rondleider doorkruist u 
het museum op zoek naar het beste van het beste. 
Maar wie bepaalt wat u gezien moet hebben? U, 
denken wij. Daarom kiest de rondleider niet alleen 
bekende topstukken, maar is er ook ruimte voor een 
eigen keuze van de groep. Na dit bezoek kunt op eigen 
gelegenheid lunchen in de omgeving van het museum.  

Op de afgesproken tijd neemt de chauffeur u mee 
naar de rondvaartboot. In deze tocht van ca. 1 uur en 
30 minuten vaart u door de Amsterdamse grachten. 

Na afloop staat er in het restaurant de lunch klaar.  
U kunt kiezen uit een menu met een Lekkerbekje 
of een portie kibbeling (voor de niet-visliefhebbers  
is er een alternatief).

Na de lunch kunt u in de bus lekker achteroverleunen 
en genieten van de rondrit door National Park de 
Veluwe onder leiding van een gids. We rijden langs 
beken en sprengen in de omgeving van Leuvenum  
en kasteel Staverden. We maken aan het eind van  
de tour nog een korte pauze, voordat we weer  
verder gaan richting ons dineradres in Overijssel.

Hier ademt u geschiedenis en de romantiek van 
de zeevaart in. Greetsiel is uniek; van charmante 
historische puntgevelhuizen en idyllische steegjes tot 
de gezonde Noordzeelucht!  
 
Met 25 garnalenkotters die regelmatig de pittoreske 
haven in het vissersdorp Greetsiel aandoen, is 
Greetsiel de thuisbasis van de grootste kottervloot 
in Oost-Friesland. Naast de belangrijkste vangst, 
de Noordzeekrabben, die ook wel "granaat" worden 
genoemd, vangen de kotters ook platvissen zoals 
schol, shags en tong in kleinere hoeveelheden. 

We gaan vandaag naar de hoofdstad (onderweg 
maken we een koffiestop). Naar een bestemming 
die u eigenlijk altijd al wilde bezoeken, maar het 
komt er maar steeds niet van… Het Rijksmuseum 
in Amsterdam is één van de zestien rijksmusea in 
Nederland. De collectie biedt een overzicht van 
de Nederlandse kunst en geschiedenis met onder 
andere werken van 17e-eeuwse Nederlandse 
meesters als Rembrandt, Vermeer en Hals. 
Het museum is sinds 1885 gevestigd in het 
Rijksmuseumgebouw dat ontworpen werd door  
de Nederlandse architect Pierre Cuypers. Van 
het Melkmeisje en de Nachtwacht tot Aziatische 

We gaan op deze dagtocht richting de Veluwe. 
Onderweg stoppen voor een kopje koffie/thee met 
iets lekkers.

We beginnen onze dagtocht aan de Veluwezoom 
in Harderwijk. Al meer dan 40 jaar bestaat het 
bedrijf van Dries van den Berg & zn. U krijgt een 
uniek kijkje achter de schermen in een ambachtelijke 
palingrokerij, u kunt het palingmuseum bezoeken 
en een film zien over de palingvangst. Verder is er 
een demonstratie paling fileren en natuurlijk mag 
iedereen paling proeven.

In het begin van de jaren '90 van de vorige eeuw 
werd daar een sluis aangelegd, waardoor de 
haven niet meer afhankelijk werd van de getijden. 
We gaan door de sluis een stuk het Wad op. 
Na deze tocht (ca. 2 uur) meren we weer aan 
in Greetsiel. Op de terugweg stoppen we voor 
driegangendiner.

Incl.: 2x koffie met iets lekkers, rondvaart (2 uur), 
driegangendinerbuffet

Na afloop staat de bus te wachten. We verlaten 
Amsterdam en gaan op weg naar ons diner adres in 
Flevoland. Bij restaurant de Oostvaarders in Almere, 
een prachtige locatie. Na het diner rijdt de bus u 
terug naar uw opstapplaats.

Incl.: 2x koffie met iets lekkers in de Noordoost-
polder, entree en rondleiding in het Rijksmuseum, 
rondvaart door de grachten, driegangendiner

Incl.: 2x koffie met iets lekkers in de bus, 
entree en rondleiding en lunch bij de Paling 
Experience, rondrit over de Veluwe o.l.v. een gids, 
driegangendiner

Greetsiel. Schilderachtige havenplaats aan de Noordzee

Amsterdam, Rijksmuseum en de grachtengordel

Stakenbergtour
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Vanaf:  
€ 59,- p.p.  
(o.b.v. 50 deelnemers)

Vanaf:  
€ 86,- p.p.  
(o.b.v. 50 deelnemers)

Vanaf:  
€ 64,- p.p.  
(o.b.v. 50 deelnemers)

√   Leeraner Miniaturland
√   Blumenreich Wiesmoor

√   Rondvaart door de grachten van Amsterdam
√   Boottocht van Amsterdam naar de Zaanse Schans
√   Volendam, Marken, Edam etc.

√   Flevotin in Zeewolde
√   Rondvaart Veluwemeer vanuit Harderwijk
√   ’t Veluws Zandsculpturenfestijn in Garderen

© Rijksmuseum, John Lewis Marshall
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Ten noorden van Groningen ligt een vrij onbekend 
maar leuk Waddeneiland; Borkum. Bekend in Duitsland 
maar vrij onbekend in Nederland. Dat komt met 
name doordat het Waddeneiland bij Duitsland hoort. 
Vanaf de Eemshaven bent u in minder dan een uur op 
Borkum. Aan de rand van het centrum van het dorp, 
ligt een levendige promenade. Dankzij de omliggende 
19e-eeuwse gebouwen, kunt u een chique en statig 
gevoel ervaren. Vanaf de promenade heeft u een 
mooi uitzicht over het hoofdstrand. Bij de statige 
muziekkoepel wordt geregeld muziek gemaakt. 
Vanaf uw opstapplaats rijdt de bus naar de Eems-
haven. Hier schepen we in op de ferry naar Borkum. 

In de haven aangekomen nemen we de ‘Borkumer 
Kleinbahn’ naar het dorp. U kunt hier op eigen 
gelegenheid lunchen. Op de afgesproken tijd staat  
de ‘Moritz’ voor u klaar. Hiermee maakt u een rit 
langs de drie vuurtorens, drie kerktorens en nog een 
paar andere op Borkum. Laat u meevoeren op een 
heel bijzonder ritje door de straten van Borkum.  
De chauffeur vertelt zijn passagiers wat er onder-
weg te zien is en beantwoordt uiteraard ook graag 
vragen over Borkum. Na afloop heeft u voldoende 
vrije tijd om zelf het dorp verder te verkennen.
Incl.: overtocht Eemshaven-Borkum v.v.,  
rondrit met Moritz

Hebt u altijd al eens een kijkje achter de schermen 
willen nemen bij een eredivisie voetbalclub? 
Bijvoorbeeld SC Heerenveen? We boeken voor 
de zogenaamde ‘Abe’-tour. Mensen die al jaren 
bij de club zijn betrokken leiden u rond. Met deze 
rondleiders krijgt u toegang tot het spelershome, 
de perskamer, de zakenloges, de Riemer- en de 
Foppe-tribune, de spelerstunnel en het veld. 
Ondertussen vertelt de rondleider verhalen en 
anekdotes. Uiteraard staat ook een bezoek aan 
het vernieuwde museum van SC Heerenveen, de 
Pronkkeamer, op het programma. De tour duurt 
ongeveer anderhalf uur. Vanaf Heerenveen rijden 
wij een aantal km’s verder naar ons lunchadres. 

In Bolsward stoppen we bij hotel de Groene Weide 
voor een Friese koffietafel. De volgende halte is 
Gaasterland. Gaasterland is een totaal ander land 
dan het waterland van Friesland. Hier is het lekker 
'smout', oftewel beschut door de eeuwenoude 
bossen. Vanaf een klif aan het IJsselmeer ziet u 
prachtige vergezichten tot zover de horizon reikt. 
Door de heuvelachtige omgeving vergeet u bijna 
dat u in Friesland bent. We maken een rondrit 
door Gaasterland met de bus. We rijden langs een 
aantal bezienswaardigheden zoals de klokkenstoel 
van Mirns en het Rode Klif. We stoppen in Sondel. 
Hier kunt u het Gaasterlands streekmuseum 
bezoeken. In de monumentale boerderij met 
Hollandse stal staat het museum van Willem 
Eppinga. We maken kennis met het boerenleven 
van begin vorige eeuw tot heden. 

Fryslân Boppe

Borkum
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Vanaf:  
€ 73,- p.p.  
(o.b.v. 50 deelnemers)

Vanaf:  
€ 46,50 p.p.  
(o.b.v. 50 deelnemers)

Vanaf:  
€ 76,- p.p.  
(o.b.v. 50 deelnemers)

Duitse steden sloten al in de twaalfde eeuw een 
verbond uit economische belang. Het begint in de 
Duitse stad Lübeck in 1143. In Nederland waren er 
negen steden die lid waren van de Hanze. Tijdens 
deze dagtocht bezoeken we een aantal van deze 
steden. We beginnen in -wat kenners benoemen 
als- de mooiste Hanzestad: Hattem. In de 
pittoreske vestingstad Hattem staat het grootste 
Bakkerijmuseum van Nederland, en toont de 
rijke geschiedenis van brood en banket. Daarna 
volgt een 45 minuten durende broodshow in het 
museumtheater. De bakker toont en vertelt u over 
het leven en werken van de bakker. Daarna heeft 
u de tijd om op eigen gelegenheid de rest van 
dit mooie stadje te bekijken. Hier zijn ook volop 
mogelijkheden voor de lunch. 

Op naar de volgende Hanzestad: Kampen.
Salonboot De “Veerman van Kampen”. Dit 
nostalgisch schip in jaren '30 stijl (nieuw) gebouwd 
vaart door de IJsseldelta. De rondvaart duurt ca. 
2 uur. Na terugkomst in Kampen heeft u nog de 
tijd om de eeuwenoude stad te verkennen. De bus 
haalt u weer op bij de haven. We gaan vervolgens 
op weg naar ons dineradres. 

Incl.: koffie met huisgemaakt appelgebak, entree 
en broodshow in het Bakkerijmuseum, rondvaart 
door de IJsseldelta incl. koffie met gebak, Gieters 
buffet

Hanzesteden

30

Het Industrieel Smalspoor Museum is een uniek 
museum in het Drentse veengebied. Vanuit 
het museumgebouw rijdt u in een authentieke 
smalspoortrein door een prachtig Drents 
natuurgebied. Grotendeels is het 4 kilometer 
lange smalspoortraject vroeger gebruikt voor 
turftransport, men vertelt u onderweg van alles 
over deze turfwinning. U bezoekt onderweg ook 
de enige in Nederland nog werkende en geheel 
gerestaureerde turfstrooiselfabriek uit 1910. 
We kiezen hier voor een compleet arrangement incl. 
koffie, treinrit, bezoek turfstrooiselfabriek en lunch.
Na de lunch gaan we verder met de bus richting 
Nieuw-Amsterdam.

Bij Aspergeboerderij Sandur, kunt u zelf een keer 
proberen om asperges te steken, hier vertellen ze 
er alles over. De groep wordt ontvangen met een 
film over het proces van groeien van de asperge, 
daarna volgt de rondleiding. Bij Sandur maken ze 
ook de lekkerste gerechtjes met asperges zoals 
asperge pizzapunten en geven tips. En ook is er een 
winkeltje met allerlei recepten en cadeaupakketten.  
En natuurlijk zijn er kakelvers geschilde asperges te 
koop! We sluiten de dag af met een driegangendiner 
ergens in Noord-Drenthe.

Incl.: 2x koffie met iets lekkers, rondrit met 
het treintje over het smalspoor, lunch, bezoek 
aspergeboerderij/ fruitkwekerij incl. proeverij,  
driegangendiner. Het asperge seizoen is hier van  
begin april tot eind juni, dan is alles in bedrijf.

Een typisch  
Drents dagje
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Vanaf:  
€ 64,- p.p.  
(o.b.v. 50 deelnemers)

√   Nationaal Hunebedmuseum in Borger
√   Museum van Papierknipkunst in Westerbork
√   Boerin Agnes in Gasselternijveen

√   Jopie Huisman Museum Workum
√   Schaatsmuseum Hindeloopen
√   Openluchtmuseum Allingawier ( Ald Fears Erf ) 

√   Fietshuur op het eiland
√   Huifkartocht op het eiland

√   De Strandhoeve met een roofvogelshow in Baarlo
√   Tapijtmuseum Genemuiden
√   Stadswandeling met gids in Kampen
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'In de Brouwerij' is een groot restaurant met  
inpandige brouwerij in een schitterend 
gerestaureerd historisch pand in het centrum  
van Leeuwarden. 

We beginnen ons bezoek aan de Friese 
hoofdstad met koffie/thee en iets lekkers. 
Daarna maken we een rit door het centrum 
in een ‘treintje zonder lijntje. Bij terugkomst 
volgt een rondleiding (1 trap beklimmen) door 
dit historische pand met o.a. een inpandige 
brouwerij, glazen open dak, vide,  
de gerestaureerde beschilderde plafonds,  
unieke lampen en prachtige muurschilderingen 
met een verhaal.

We sluiten af met een Twaalfuurtje bij 'In de 
Brouwerij' (bij een middagtocht sluiten we af 
met een driegangendiner = meerprijs).

Deze tocht kan worden uitgebreid met o.a.  
een bezoek aan het Friese Landbouwmuseum 
en een diner.

Incl.: koffie/thee met gebak, rondleiding 
brouwerij, rondrit door de stad, lunch

Weinig gebieden in Nederland zijn zó rijk 
bedeeld met verrassende landschappen, oude 
bossen, prachtige beekdalen en schitterende 
natuurgebieden als Westerwolde. Tijdens deze 
tocht gaan we langs een aantal pareltjes in dit 
prachtige oude landschap. We beginnen helemaal 
aan de zuidkant, in Ter Apel; in het Boschhuis, de 
voormalige brouwerij van het eeuwenoude klooster. 
Daar staat de koffie/thee klaar met iets lekkers. 
Daarna wandelen we naar de overkant voor een 
bezoek aan het museumklooster van Ter Apel. Dit 
klooster Ter Apel werd in 1464 gesticht aan het 
einde van de late middeleeuwen. We stappen we in 
de bus voor een mooie rondrit.  
 
We stoppen bij restaurant de Ruiten AA voor een 
lunch. Daarna rijden we door naar Bourtange. 
Vesting Bourtange werd eind zestiende eeuw 
gebouwd als verdedigingswerk in de Tachtigjarige 
Oorlog. Vanaf de bastions kon je in alle richtingen 
uitkijken naar vijanden. Onder begeleiding van een 
gids maken we een tijdreis. Na afloop heeft u ruim 
de tijd om op eigen gelegenheid nog van alles te 
ontdekken. We sluiten de dag af met een  
driegangendiner in Bourtange.

Incl.: koffie/thee met gebak, rondleiding en entree 
museumklooster, lunch, rondleiding Bourtange, 
driegangendiner

Westerwolde e.o.

Vanaf:  
€ 38,50 p.p.  
(o.b.v. 50 deelnemers)

In de Friese 
brouwerij
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√   Sonnema distilleerderij in Bolsward
√   Skûtsjemuseum in Eernewoude
√   Het Swarte Paert in de Hemrik

√   Royal Goedewaagen aardewerk in Nieuw Buinen
√   Boerin Agnes in Gasselternijveen
√   Rondvaart op het Oldambtmeer

Vanaf:  
€ 71,- p.p.  
(o.b.v. 50 deelnemers)

© Arriva Touring. Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens-bestand en/
of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij 
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of 
op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever.

Arriva Touring heeft zijn uiterste best gedaan om de 
auteursrechten te regelen van alle op deze website 
gebruikte informatie, zoals teksten, afbeeldingen, geluids- 
en videofragmenten, en heeft toestemming gevraagd voor 
gebruik van dit materiaal voor de brochure en website. 
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