
   

VOORJAAR/ZOMER 2020
SFEERVOLLE DAGTOCHTEN 
EN REIZEN

KEUKENHOF • 4-DAAGSE PROV. GRONINGEN •  
SAIL • GIETHOORN • STOOMTREIN • FRUITCORSO •
6-DAAGSE DUITSLAND • HAVEN- EN MUZIEKDAG • 

Gaat u ook  
met ons mee? 



Ga met ons mee op een prachtige route langs de bollen- 
velden op weg naar de wereldberoemde Keukenhof. Dat 
wordt enorm genieten want alles staat nu zo mooi in bloei!

We maken een prachtige route door de bollenstreek en 
komen langs de plaatsen Hillegom, De Zilk, Noordwijk, 
Noordwijkerhout en Sassenheim. In Sassenheim stoppen 
we voor een heerlijk driegangendiner. Aansluitend rijden 
we door naar de Keukenhof, waar u zich kunt vergapen 
aan 32ha bloeiende bloemenbollen en planten. Wist u dat 
alles met de hand wordt geplant? Retour uitstapplaatsen 
tussen 18.00 en 19.30 uur.

Prijs per persoon. Inbegrepen: 2x koffie/thee met 
gebak, middag driegangendiner, entree Keukenhof6900

EURO

Op zoek naar  
 de zonzijde!

Bel ons van ma t/m vrij tussen 
9.00 en 17.00 uur en wij regelen 
alles voor u: 030 . 782 06 82    
Kijk voor opstapplaatsen op  
onze website. 
TRIOMFTOURS.NL

MA 30 MAART

DOOR DE BOLLEN-
STREEK NAAR  
DE KEUKENHOF  



We nemen u mee naar Veen-
dam in de provincie Gro-
ningen. Veendam, ook wel 
Parkstad genoemd, heeft 
deels de typische veenkolo-
niale lintstructuur te danken 
aan de loop van het riviertje 
de Oude Ae, waardoor het 
parallel lopende Ooster- en 
Westerdiep in noordelijke 
richting van elkaar moesten 
wijken. In die kom ligt het 
centrum waar u tegenwoor-
dig heerlijk kunt winkelen 
en waar ons hotel zich ook 
bevindt.

In dit deel van ons land valt 
nog genoeg te ontdekken 
en daar nemen we u dan 
ook graag mee naartoe. De 
rijke historie van het Gro-
ningse platteland is prachtig 
zichtbaar in het vestingsdorp 
Bourtange. Verder maken we 

een toeristische tocht naar 
Stadskanaal, bezoeken de 
aardewerkfabriek Royal Goe-
dewaagen in Nieuw-Buien, 
het Veenkoloniaal museum, 
Heiligerlee met het Klokken- 
gieterijmuseum, Delfzijl,  
Winschoten en de stad  
Groningen. 

Vertrekdata
Di 7 en 14 april, do 23 april  
en wo 29 april 2020.

Hotelinformatie
U verblijft in het prachtige 
3-sterren hotel Brouwhotel  
Parkzicht, alle kamers zijn 
voorzien van douche en toilet, 
wifi, tv en per lift bereikbaar.  
 
 
 
 
 

U kunt meer zien van dit hotel 
op www.parkzicht.com

Verzorging van de reis
• vervoer per luxe touringcar, 

chauffeur is reisbegeleider
• drie overnachtingen in 

3-sterrenhotel Brouwhotel 
Parkzicht o.b.v. halfpension 
(ontbijt en diner)

• deelname aan de excursie-
dagtochten (vrijblijvend, 
entree niet inbegrepen)

• niet inbegrepen: consumpties, 
lunch en afscheidsdiner  

• wijzigingen onder voorbehoud

Gaat u mee?
Bel ons en wij regelen alles 
voor u: 030 . 782 06 82

4 VERTREKDATA IN HET VOORJAAR 

4-DAAGSE LENTEREIS  
NAAR DE PROVINCIE  
GRONINGEN                                                                                   

Prijs per persoon, o.b.v. halfpension. De 
toeslag voor gebruik van een 1-persoons 
kamer is € 75,—26500

EURO

29900
EURO



Ga met ons mee op deze crea- 
tieve dagtocht. We gaan op 
bezoek bij Klompenmakerij 
Den Dekker in Noord-Brabant 
en na een mooie toeristische 
route strijken we neer in 
Lexmond voor een workshop 
bloemschikken. Uiteraard 
mag u uw eigen paascreatie 
mee naar huis nemen!

De Ambachtelijke klompen-
makerij Den Dekker is een 
leuke bestemming. Bij de 
enthousiaste en humoristi-
sche klompenmaker, is het 
altijd lachen geblazen. We 
worden hier ontvangen met 
twee kopjes koffie of thee 
met gebak. De demonstratie-
ruimte in het originele houten 

gebouw is zeer toeganke-
lijk, met voor iedereen een 
zitplaats. Na afloop krijgt u 
een koffietafel met kroket 
geserveerd. 
We vervolgen deze gezellige 
middag met een fraaie rit 
naar Lexmond, waar u wordt 
ontvangen in Huis het Bosch. 
Hier krijgt u onder professio-
nele leiding een demonstratie 
bloemschikken en wordt u 
begeleid in het maken van 
uw eigen paascreatie. Heeft 
u al een plekje vrijgehouden 
in huis? Aan het einde van de 
dag krijgt u een driegangen 
paasdiner geserveerd. Retour 
uitstapplaatsen tussen 19.30 
en 21.00 uur.

Prijs per persoon. Inbegrepen: 2x koffie/
thee met gebak, demonstratie, lunch met 
kroket, workshop bloemschikken incl. 
eigen creatie, driegangen luxe paasdiner 
varkenshaas

7900
EURO

MA 13 APRIL 
TWEEDE PAASDAG 

BELEEF KLOMPEN- 
MAKEN EN PAAS- 
CREATIE WORKSHOP  
                                                                     



Jaarlijks trekken de bloesems van de Betuwe 
vele toeristen. Dit voorjaar nemen we u ook 
mee om van deze schoonheid te genieten. 
Gaat u met ons mee? 

We beginnen de dag in de omgeving van 
Leerdam met koffie of thee en gebak. 
Aansluiten maken we een toeristische tocht 
door de bloeiende Betuwe langs de plaatsen 
Leerdam, Geldermalsen, Buren en Erichem en 
stoppen in Lienden voor een driegangendiner. 
Vervolgens rijden we naar Ommeren voor een 
bezoek aan het streekmuseum ‘Baron van 
Brakell’. Hier komt u alles te weten over het 
verleden van de Betuwe. Retour uitstapplaat-
sen tussen 18.00 en 19.00 uur.

Kent u de nostalgische stoomtrein die tussen 
Hoorn en Medemblik rijdt? Ga met ons mee 
op deze 20km lange historische treinrit, dan 
brengen we u aansluitend naar Volendam.

Het historische station van Hoorn is, samen 
met het wisselhuis en de treinloods, nog in 
oude glorie te bewonderen. Tijdens de treinrit 
wordt u getrakteerd op koffie of thee met 
gebak. Al puffend en sissend rijden we door 
het Westfriese landschap naar Medemblik. Na 
de treinrit rijden we door naar Wognum voor 
het driegangendiner. Aansluitend bezoeken 
we het Volendams museum waarna u nog tijd 
heeft rond te wandelen door het dorp. Retour 
uitstapplaatsen tussen 18.00 en 19.30 uur.

Prijs per persoon. Inbegrepen: 2x koffie/thee met gebak, 
middag driegangendiner, entree museum met gids,   

Prijs per persoon. Inbegrepen: 1x koffie/thee met gebak,  
rit stoomtrein, middag driegangendiner, entree museum

5400 6450
EURO EURO

MA 11 MEI
VOLENDAM EN  
STOOMTREINRIT

VRIJ 24 APRIL
BLOESEMTOCHT  
BETUWE EN  
STREEKMUSEUM



Vandaag nemen we u mee 
naar een van de meest pure 
provincies van ons land: 
Drenthe. Geniet van de oude 
dorpjes, het oorspronkelijke 
landschap met boerderijen 
en schaapskooien. De vaar-
tocht in Giethoorn is de kers 
op de taart. Gaat u mee?

We starten onze dag in Mep-
pel in het bijzondere restau-
rant 'Villa Kalkoven' voor een 

heerlijke kop koffie of thee 
met gebak. Onder leiding 
van een gids touren door het 
‘hart van Drenthe’. We ko-
men langs Havelte en gaan 
door het nationaal natuurge-
bied ‘Dwingelderveld’ waar 
we alles komen te weten 
over ‘het Olde Landschap’, 
de geschiedenis en de oude 
dorpjes, de boerderijen en 
schaapskooien. Bij terug-
komst wordt u verwend met 

een heerlijke koffietafel en 
kroket. Aansluitend rijden 
we door naar Giethoorn, het 
‘Venetië van het Noorden’ 
voor een rondvaart door de 
grachten langs de typische 
woningen. Na de vaartocht 
wordt u in het restaurant 
ontvangen met een driegan-
gendiner. 

Retour uitstapplaatsen tus-
sen 20.30 en 21.30 uur.

DO 21 MEI 
HEMELVAARTSDAG 

DAGTOCHT DRENTHE  
EN GIETHOORN                                                                           

7450
EURO

Prijs per persoon. Inbegrepen: 2x koffie met gebak, rondrit met gids,  
koffietafel met kroket, punteren in Giethoorn en driegangendiner.



MA 1 JUNI 
TWEEDE PINKSTERDAG

DAGTOCHT  
NAAR ZEELAND
Ga vandaag met ons mee, dan laten we u de 
mooiste plekjes in Zeeland zien. Van de bou-
levard in Vlissingen tot de indrukwekkende 
bruggen en waterkeringen die de Zeeuwse 
eilanden aan elkaar verbinden.

We rijden over de Haringvlietbrug en de  
Grevelingendam naar het restaurant voor 
twee heerlijke kopjes koffie of thee met een 
lekkere Zeeuwse bolus. We vervolgen onze 
route langs de Zeelandbrug, door Noord- en 
Zuid-Beveland naar de havenplaats Vlissingen  
aan de monding van de Westerschelde.  
Op de boulevard —uitgeroepen tot één van 
Europa's mooiste boulevards— pauzeren we 
voor een koffietafel met kroket. Ga daar ook 
vooral even de benen strekken en geniet van 
het mooie uitzicht. Vervolgens maken we een 
toeristische tocht over Walcheren en passeren 
Domburg, Zoutelande en Westkapelle met zijn 
machtige zeedijk. Aan het einde van de dag 
rijden we via de Oosterscheldekering naar het 
restaurant voor een heerlijk driegangendiner. 
We passeren de Europoort op de weg terug 
naar uw uitstapplaats, waar we tussen 21.00  
en 22.00 uur zullen aankomen.

Prijs per persoon. Inbegrepen: 2x koffie/thee met Zeeuwse 
bolus, koffietafel met kroket, driegangendiner

7450
EURO



Ga deze zomer met ons mee naar het kuur-
oord Bad Lauterberg in de prachtig gelegen 
Oberharz in Duitsland. De omgeving wordt 
geroemd vanwege de panoramische verge-
zichten en de heerlijke wandelroutes, die 
al starten bij het hotel. Of laat u een dagje 
verwennen met een wellnesspakket.

Het kuuroord heeft talrijke winkels en restau-
rants, historische gebouwen en de beziens-
waardigheden. Vanaf de promenade bereikt 
u het uitgestrekte kuurpark. Ten noorden van 
het stadscentrum ligt de dichtbeboste Kum-
melberg met de Bismarcktoren. De Burgberg 
met uitzicht over de stad kan worden bereikt 
via bospaden of de kabelbaan. Uw chauffeur 
neemt u mee op toeristische tochten door het 
gebied van de Ober- en Unterharz en zal u alle 
mooie plekjes en steden uit de omgeving laten 
zien. Zoals het kasteel van Quedlinburg, dat 
op de Unesco werelderfgoedlijst staat, en de 
steden Wernigerode, Thale, Goslar, Hahnen-
klee, Bad Sachsa en Stolberg. Gaat u mee?

4 VERTREKDATA IN DE ZOMER 

6-DAAGSE ZOMERREIS  
NAAR DE OBERHARZ  
(DUITSLAND)                                                                                      



Prijs per persoon, o.b.v. halfpension. De toeslag voor 
gebruik van een 1-persoons kamer is € 50,—

39500
EURO

43900
EURO

Hotelinformatie
U verblijft in het prachtige 3-sterren Kneipp 
hotel waar u ontbijt en dineert (halfpension). 
Maak vooral ook kostenloos gebruik van het 
heerlijke zwembad. De comfortabele kamers 
zijn voorzien van douche en toilet, safe en tv. 
Het hotel heeft overal wifi en alle kamers zijn 
per lift bereikbaar. U kunt meer zien van dit 
hotel op www.heikenberg.de/unser-hotel.

Verzorging van de reis
• vervoer per luxe touringcar en begeleiding 

van de chauffeur tevens reisbegeleider
• vijf overnachtingen in 3-sterrenhotel Kneipp 

met zwembad o.b.v. halfpension (ontbijt en 
diner) 

• deelname aan de excursiedagtochten  
(vrijblijvend, entreekosten niet inbegrepen)

• niet inbegrepen: lunches, consumpties en  
afscheidsdiner  

• wijzigingen onder voorbehoud

Vertrekdata
Zondag 26 juli, 2, 9 en 16 augustus 2020.

Gaat u mee?
We doen uiteraard ons uiterste best om er 
voor u weer een gezellige en goed verzorgde 
reis van te maken! Bel ons om aan te melden 
en wij regelen alles voor u: 030 . 782 06 82 
(ma t/m vrij tussen 9:00–17:00)



WO 24 JUNI
RAADSEL 
EN VERRAS-
SINGSTOCHT

5400
EURO

De volledig verzorgde 
raadsel- en verrassingstocht 
is voor alle deelnemers een 
uitdaging.

Alléén de chauffeur weet 
deze dag de route en de 
bestemming. De chauffeur 
houdt tot op het laatste 
moment de bestemming 
geheim. Uiteraard kunt u 
rekenen op een fonkelnieuw 
en gevarieerd programma, we 
pakken het iedere keer weer 
anders aan. Laat u zich deze 
dag weer eens ouderwets 
verrassen! Deze dagtocht is 
van 08.00 tot 19.00 uur.

We brengen vandaag een bezoek aan de tweejaarlijkse  
Havendag in Tholen, met dit jaar het speciale thema  
‘75 jaar bevrijding van Nederland’. Deze gezellige dag  
staat bol van de activiteiten. Dit mag u niet missen!

Onderweg naar Zeeland maken we een tussenstop bij restau-
rant Huis het Bosch in Lexmond voor een heerlijke kop koffie 
of thee met gebak. Daarna rijden we door naar de haven van 
Tholen waar talloze activiteiten op stapel staan: historische 
schepen, een gezellige jaarmarkt, straattheater, een food- en 
visplein, een drakenbootrace, diverse rondvaarten, een in-
drukwekkend kampement van ruim 70 oude legervoertuigen 
en bijzondere demonstraties van defensie. 
Geniet van de muziek van Imca Marina en de Bill Baker’s Army 
Air Force, een doedelzakband en het militair muziekkorps.  
Na het verlaten van Tholen rijden we terug naar Lexmond 
voor het driegangendiner. Retour uitstapplaatsen tussen 
20.00 en 21.30 uur.

Prijs per persoon. Inbegrepen: 2x koffie/thee 
met gebak, consumptiebon bij aankomst, 
driegangendiner  4950

EURO

Prijs per persoon. Inbegrepen: 2x 
koffie/thee met gebak, verrassende 
dagtocht, middag driegangendiner

ZA 6 JUNI

HAVEN-  
EN MUZIEKDAG 
IN THOLEN



Prijs per persoon. Inbegrepen: 2x koffie/thee met aardbeien- 
schelp, vaartocht met gids, koffietafel met kroket en  
driegangendiner  

Een rondvaart in Rotterdam, afgetopt met  
chocolade, dat is wat vandaag voor u in petto  
hebben. In het chocoladeatelier van Frits 
van Noppen volgt u het proces van boon tot 
bonbon. Dat wordt een verwendag!

We maken een rondvaart van circa 1 uur op de 
Maas met een prachtig uitzicht op de skyline 
en de verschillende havens. Aan boord genie-
ten we van koffie of thee met gebak. Aanslui-
ten rijden we door het centrum van de stad 
naar het Kralingse bos voor een driegangen-
diner. Houdt u wel een beetje ruimte over voor 
het chocoladeatelier, waar we na het diner 
naartoe gaan? U keurt ter plekke de kwaliteit: 
zo vers heeft u nog nooit een bonbon ge-
proefd! In de cadeaushop kunt u wat lekkers 
winkelen voor thuis. Retour uitstapplaatsen 
tussen 18.00 en 19.30 uur

De Weerribben zijn prachtig in de zomer.  
Met een bootje door de slootjes, dwars 
door de natuur is puur genieten. Maar eerst 
duiken we in de sappige zoete aardbeien, en 
vertelt de enthousiaste teler ons alles over 
het proces van stek tot vrucht. 

We worden ontvangen bij de kweker met koffie 
en thee en een heerlijke aardbeientraktatie, 
krijgen aansluitend een rondleiding. Neemt 
u ze ook mee voor thuis? Via een mooie 
route langs Ossenzijl voor een koffietafel met 
kroket, rijden we naar de Weerribben voor 
een vaartocht. De schipper vertelt u alles over 
dit unieke natuurgebied met bomen, slootjes, 
vogels en eindeloze rietvelden. Tijdens de 
tocht krijgt u koffie en thee. Op de terugweg 
stoppen we voor een driegangendiner. Retour 
uitstapplaatsen tussen 20.30 en 22.00 uur

Prijs per persoon. Inbegrepen: 1x koffie/thee met gebak, 
vaartocht, middag driegangendiner, chocolatier

6900 7400
EURO

EURO

DO 30 JULI
DAGTOCHT 
DE WEERRIBBEN  
MET AARDBEIEN

WO 8 JULI
RONDVAART  
ROTTERDAM MET 
CHOCOLADE



Prijs per persoon. Inbegrepen: 2x koffie met gebak,  
dagtocht naar Sail Amsterdam 2020 per luxe touringcar

2900
EURO

VRIJ 14 AUGUSTUS 

SAIL AMSTERDAM         

Dit jaar vormt Amsterdam voor de 10e keer 
het decor voor SAIL Amsterdam: hét nautische  
event van prestigieuze Tall Ships, marine-
schepen en varend erfgoed. Ga mee naar 
deze unieke gebeurtenis die slechts eens per 
5 jaar plaatsvindt!

Van de SAIL-In tot de innovatieve havens, van 
de podia met (inter)nationale artiesten tot de 
Amsterdamse initiatieven: SAIL Amsterdam 
2020 verbindt u met schepen, bemanningen 
en bezoekers uit de hele wereld! Kinderdromen  
komen hier tot leven in een wereld waar 
de schepen van over de hele wereld hun 

onderlinge verbondenheid tonen. Na een 
tussenstop met een kop heerlijke koffie of thee 
met gebak, rijden we door naar Amsterdam, 
waar u op eigen gelegenheid de prachtige 
schepen van dichtbij kunt bewonderen. Dit 
wilt u echt niet missen! Retour uitstapplaatsen 
tussen 18.00 en 19.30 uur.



Prijs per persoon. Inbegrepen: 1x koffie met gebak, VIP-tour 
kaasmarkt met gids, middag driegangendiner, entree SHIP  

Prijs per persoon. Inbegrepen: 
entree corso, lunchpakket en 
driegangendiner  

6450

6450

EURO

EURO

VRIJ 21 AUGUSTUS
KAASMARKT  
ALKMAAR EN ZEE-
SLUIZEN IJMUIDEN

ZO 6 SEPTEMBER
BLOEMENCORSO  
ZUNDERT
We nemen u mee naar Zundert naar het 
grootste bloemencorso ter wereld. Ooit 
een wagen van negen meter hoog gezien? 
Bedekt met bloemen en door mensen-
kracht door de straten wordt geduwd? 

Met het uitgereikte lunchpakket in de tas, 
bezoeken we dit spektakel. De vrijwilligers 
van zo’n twintig buurtschappen maken de 
mooiste praalwagens om de winst van het 
bloemencorso op hun naam te schrijven. 
Het bouwen van de wagens gaat van gene-
ratie op generatie, en na een jaar werken en 
voorbereidingen, vindt op de eerste zondag 
van september de ontknoping plaats. Voor 
de praalwagens worden uitsluitend dahlia’s 
gebruikt. Na het corso rijden we naar 
Lexmond voor een driegangendiner. Op-
stappen tussen 10.00 en 11.00 uur. Retour 
uitstapplaatsen tussen 19.30 en 21.00 uur

Als VIP over de kaasmarkt van Alkmaar:  
u krijgt een bijzondere rondleiding en heeft 
het beste zicht: zo dichtbij bent u nog nooit 
geweest. Wie zijn die mannen in de witte 
pakken eigenlijk?

U komt op plekken waar de gewone bezoeker 
niet komt, en de gids beantwoordt alle vragen 
over de kleurrijke traditie waar Alkmaar zo 
bekend om staat. Aansluitend rijden we naar 
Oterleek voor het driegangendiner. Daarna 
rijden we door naar IJmuiden waar de grootste 
zeesluis ter wereld wordt gebouwd. In het in-
formatiepunt SHIP leert u er alles over. Retour 
uitstapplaatsen tussen 18.30 en 19.30 uur



6900
EURO

Prijs per persoon. Inbegrepen: 2x 
koffie/thee met gebak, verrassende 
dagtocht, middag driegangendiner 

WO 7 OKTOBER
LUXE 
RAADSEL 
EN VERRAS-
SINGSTOCHT
De volledig verzorgde luxe 
raadsel- en verrassingstocht 
is voor alle deelnemers een 
uitdaging.

Alléén de chauffeur weet 
deze dag de route en de 
bestemming. De chauffeur 
houdt tot op het laatste 
moment de bestemming 
geheim. Uiteraard kunt u 
rekenen op een fonkelnieuw 
en gevarieerd programma, we 
pakken het iedere keer weer 
anders aan. Laat u zich deze 
dag weer eens ouderwets 
verrassen! Deze dagtocht is 
van 08.00 tot 19.00 uur.

Dit unieke evenement,  
het grootste fruitcorso ter 
wereld, staat sinds 2013 
op de lijst van Nationale 
Inventaris van het Immate-
rieel Erfgoed in Nederland.  
Dat mag u niet missen, dus 
gaat u ook mee?

We rijden door de Betuwe 
naar de omgeving van Tiel 
voor een koffietafel met 
kroket. Aansluitend vertrek-
ken we naar het Fruitcorso, 
dat dit jaar voor de 60e 
keer wordt georganiseerd. 
Vanaf de tribune heeft u 
een prachtig uitzicht op 
de spectaculaire show met 
kunstwerken.  

De presentatie is in handen 
van tv-presentator Jochem 
van Gelder. 
Voor de bouwers is 
het ieder jaar weer een 
kunst om enthousiasme, 
creativiteit en technische 
hoogstandjes te laten zien 
in de praalwagens van 
fruit, groente en zaden. Is 
het dit jaar weer gelukt? 
Welke praalwagen vindt u 
het mooist en zult u zich 
blijven herinneren? Als we 
Tiel weer verlaten, rijden 
we naar het restaurant voor 
een driegangendiner. 

Retour uitstapplaatsen  
tussen 20.00 en 21.30 uur

Prijs per persoon. Inbegrepen: koffietafel met kroket,  
entree tribune, driegangendiner  6500

EURO

ZA 19 SEPTEMBER

FRUITCORSO TIEL



Sfeerim
pressie cadeaubon

Het Veluws zandsculpturenfestijn heeft dit 
jaar als thema ‘75 jaar bevrijding’. Als u dit 
nog nooit eerder heeft gezien, zult u versteld 
staan van deze levensecht uitgebeelde voor-
stellingen in zand, erg verfijnd en indruk-
wekkend.

Na een koffiestop rijden we door naar deze 
tentoonstelling. U ziet de Tweede Wereld-
oorlog met de verschillende gebeurtenissen, 
zoals het verhaal van Anne Frank, het verzet, 
Radio Oranje, D-day, de slag om Arnhem en 
natuurlijk de vreugde na de bevrijding. In 
Hoenderloo schuiven we aan voor het stamp-
potdiner. Aansluitend maken we met een gids 
een tocht over de in herfstkleuren gehulde 
Veluwe en brengen we een bezoek aan Het 
Aardhuis, het bezoekerscentrum van het 
Kroondomein Het Loo. Retour uitstapplaatsen 
tussen 18.00 en 19.30 uur.

DO 22 OKTOBER 
ZANDSCULPTUREN  
GARDEREN EN 
RONDRIT VELUWE                                                             

Prijs per persoon. Inbegrepen: 2x koffie/thee met gebak, entree 
zandsculpturen, middag stamppotdiner, rondrit met gids, 

5900
EURO

CADEAUBON
GEEF EEN  
REISJE KADO!
Wat is er nu leuker dan mensen blij 
maken? Dat is wat wij het liefste doen. 
Die mogelijkheid bieden we u nu ook en 
daarom hebben wij een cadeaubon om 
iemand een heerlijk dagje uit te geven! 
Bel onze kadolijn: 030 . 782 06 82



Druk- en zetfouten voorbehouden.

PLAN UW TRIOMF
NAJAAR 
EN WITNER 
2020
• 4-daagse reis naar 

Duitsland
• diverse kerstmarkten
• Kerst diner dansant

“Altijd net wat meer       
      aandacht en comfort”

GAAT U MEE? 
Wilt u boeken of meer informatie? Bel ons 
van ma t/m vrij tussen 9.00 en 17.00 uur en 
wij regelen alles voor u: 030 . 782 06 82    
Kijk voor opstapplaatsen op onze website.
TRIOMFTOURS.NL

Retouradres: Parkerbaan 20, 3439 MC  Nieuwegein


