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Compleet verzorgde groepsdagtocht met luxe touringcar
en cruise met het partyschip Jacqueline voor slechts € 62,50 p. p.
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BTR REIZEN
Compleet verzorgde groepsdagtocht met luxe touringcar
en cruise met het partyschip Jacqueline voor slechts € 62,50 p. p.
Ook in 2022 vaart het gezellige partyschip MS Jaqueline weer uit voor BTR Reizen.
Voor alle seniorenverenigingen en ouderenbonden hebben wij weer mooie groepsdagtochten georganiseerd over
Nederlands mooiste rivieren, waarbij iedere groep een keuze kan maken uit een mooie vaarroute in midden, zuiden
of westen van Nederland. Zo is er voor iedere groep wel vaardag met een mooie vaarroute naar keuze.
‘s Morgens wordt u met uw groep opgehaald vanaf uw bekende opstapplaats(en). Hierna reist u per luxe touringcar naar
het gezellige partyschip Jacqueline waar u inscheept voor een gezellige Holland Dinercruise. Na het inschepen en een
hartelijk welkom krijgt u koffie of thee met heerlijk appelgebak aangeboden. Terwijl u geniet van langzaam voorbij
trekkende landschappen met fraaie uitwaarden afgewisseld door pittoreske plekjes met kleine dijkhuisjes en historische
Hanzesteden, nodigt de crew van partijschip Jacqueline u begin van de middag uit voor een heerlijke diner met o.a. een
heerlijke soep vooraf gevolgd door een Plate gerecht met rollade of schnitzel met champignonsaus, friet, rauwkost en
gemengde groeten en een lekker ijsje met slagroom na dit heerlijke diner. Na een gezellige en ontspannen cruise krijgt u
nog een kopje koffie met lekkernij aangeboden. Hierna brengt uw chauffeur u weer keurig terug naar uw opstapplaats(en).

Maak uw keuze uit onderstaande vaarroutes
Data 2022

Cruise van 11.00 tot 16.00 uur, maak uw keuze . . .

ma. 9 mei

Over de IJssel en Neder-Rijn

Zutphen - Arnhem

di. 10 mei

Over de Rijn, Waal, Maas-Waalkanaal en de Maas

Arnhem - Cuijk

wo.11 mei

Over de Maas

Cuijk - Arcen

do. 12 mei

Over de Maas

Arcen - Cuijk

vr. 13 mei

Over de Maas en de Bergse Maas

Grave - Heusden

za. 14 mei

Over de Bergse Maas, Amer en het Hollands Diep

Heusden - Willemstad

zo. 15 mei

Over de Haringvliet, Spui en de Oude Maas

Willemstad - Rotterdam

di. 17 mei

Over de Nieuwe Maas en de Hollandse IJssel

Rotterdam - Gouda

wo. 18 mei

Over de Gouwe en de Oude Rijn

Gouda - Leiden

do. 19 mei

Over de Oude Rijn, Haarlemmer Ringvaart en Schinkel

Leiden - Amsterdam

vr. 20 mei

Over het IJ, IJmeer, Gooimeer en het Eemmeer

Amsterdam - Spakenburg

di. 13 sept.

Over het Eemmeer, Gooimeer, IJmeer en het IJ

Spakenburg - Amsterdam

wo.14 sept. Over de Schinkel, Haarlemmer Ringvaart en Oude Rijn

Amsterdam - Leiden

do. 15 sept. Over de Oude Rijn en de Gouwe

Leiden - Gouda

vr. 16 sept. Over de Hollandse IJssel en de Lek

Gouda - Schoonhoven

za. 17 sept. Over de Lek en het Amsterdam Rijnkanaal

Schoonhoven - Utrecht

U kunt een keuze maken uit verschillende vaarroutes in midden, zuiden en westen van
Nederland. Hierdoor is het vrijwel voor iedere groep in Nederland mogelijk om met een
niet al te lange busreis deze mooie cruise te maken.

Prijs slechts € 62,50 p.p. bij minimaal 35 personen
Inbegrepen:
 Reis per luxe touringcar
 Holland Dinercruise met:
 koffie of thee met appelgebak
 heerlijk 3-gangen Plate diner
 koffie of thee met lekkernij
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