
BTR REIZEN 

      Op woensdag 5 & donderdag 6 oktober 2022 

           complete dag uit voor slechts € 62,50 p.p. 
 

               BTR Reizen heeft na de succesvolle Bayerische seniorendagen in Wunderland   
    Kalkar ook dit jaar weer een bijzondere dagtocht georganiseerd voor alle         
               seniorenverenigingen en ouderenbonden in Nederland. 

Deze dag wordt u in de watten gelegd door de keukenbrigade en bediening  
van het Partycentrum Het Witte Paard. Zij verwennen u met het allerbeste en  
lekkerste gerechten uit de Bayerische en Tiroler keuken. 
 

Boek snel uw groep, dat wordt smullen en gezellig inhaken op de sneeuwwals .  .  .   

Dit jaar nemen wij u en uw groep mee voor een compleet verzorgde  
dagtocht naar het gezellige Partycentrum Het Witte Paard in Nootdorp, 
waar u in een geheel Bayerische stijl aangeklede zaal volop kunt  
genieten van een uniek Oktoberfeest voor Senioren.  
 

De bekende presentator Wijbrand van der Sande neemt u mee in de  
sfeer van een gezellig Oktoberfeest met onvervalste Duitse Schlagers  
en Volksmusik met vele bekende Bayerische en Tiroler nummers. 
 

Muzikaal zal deze dag verzorgd worden door de “Lustige musikanten”  
van die Limburger Buben en met een optreden van Kees Haak, ja!  
De zoon van Nico Haak. Hij zal de Duitse vertaling ten gehore brengen  
van Foxy Foxtrot /  Schmidtchen Schleicher. 

Deze dag wordt u compleet in watten gelegd door de keukenbrigade en bediening  

Boek snel uw groep, dat wordt smullen en gezellig inhaken op de sneeuwwals .  .  .   
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Tussen de middag maakt u kennis met de heerlijke Oostenrijkse  
  keuken en kunt u volop genieten van een traditioneel Oostenrijks                    

   diner zoals u op de menukaart kunt lezen. 
 ‘s Middags gaan de remmen los! Die Limburger Buben gaan u  
     met z’n vijven vermaken met onvervalste Tiroler muziek 
      waarbij alle bekende nummers voorbij komen. Daarnaast zal  
       Kees Haak speciaal voor u optreden, ja . . . de zoon van Nico Haak.   
       Hij zingt onder andere   Foxy Foxtrot in de Duitse vertaling. 
        Kortom, een gezellig Oktoberfeest waarbij u lekker mag  
         meezingen, inhaken op de bekende sneeuwwals en  
          een dansje wagen! 
 

          We sluiten deze middag af met een heerlijk kopje koffie of  
            thee met een lekkernij. 
 

             Om 16.30 uur vertrekken we weer uit Nootdorp waarna  
              uw chauffeur u weer keurig terugbrengt naar uw  
               opstapplaats(en). 

Programma: 
Afhankelijk van uw vertrekplaats, vertrekt u ca. 09.00 uur vanaf  
de door u opgegeven opstapplaats(en). Hierna reist u comfortabel  
per luxe touringcar naar Partycentrum Het Witte Paard in Nootdorp. 
 

Hier wordt u ontvangen met een kop koffie of thee met heerlijke warme Apfelstrudeln 
met vanillesaus.  
 

Wijbrand van der Sande neemt u met de ‘Lustige Musikanten’ die Limburger Buben  
mee naar Oostenrijk en brengt u in de stemming van een gezellig Oktoberfeest met 
onvervalste Duitse Schlagers en Volksmusik met vele bekende Tiroler nummers. 

Prijs € 62,50 p.p. bij minimaal 35 personen 
 

Inbegrepen: 
 Reis per luxe touringcar 
 Versierde zaal in Bayerische stijl 
 Ontvangst met koffie en Apfelstrudeln 
 Presentatie door Wijbrand van der Sande 
 Traditioneel Oostenrijks 3-gangendiner  
 Muziekprogramma met bekende artiesten als: 

 Die Limburger Buben 
 Kees Haak 

 Afscheid met koffie of thee een lekkernij 
 

               Informatie & Reserveringen: 
 
 
 
 
 

 055-5059500       www.BTRreizen.nl  

BTR REIZEN 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiewZ2plP3gAhVBzqQKHfPGAz4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.kartenmachen.de%2Fbriefumschlage-apres-ski-din-lang.html&psig=AOvVaw13n79Y4OTbY2_YyMJRsM80&ust=15524991
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiewZ2plP3gAhVBzqQKHfPGAz4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.kartenmachen.de%2Fbriefumschlage-apres-ski-din-lang.html&psig=AOvVaw13n79Y4OTbY2_YyMJRsM80&ust=15524991
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiewZ2plP3gAhVBzqQKHfPGAz4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.kartenmachen.de%2Fbriefumschlage-apres-ski-din-lang.html&psig=AOvVaw13n79Y4OTbY2_YyMJRsM80&ust=15524991

