
VOORJAAR/ZOMER 2019
SFEERVOLLE DAGTOCHTEN  
EN REIZEN

DIVERSE VAARTOCHTEN • 9-DAAGSE ITALIË • 
BLOEMEN- EN FRUITCORSO • TEXEL • ZEELAND •
4-DAAGSE VALKENBURG • ASPERGEDINER •

Gaat u ook  
met ons mee? 



Ga mee naar Gameren voor 
een stamppotbuffet met 
aansluitend de wervelende 
revue met liedjes van Wim 
Sonneveld. In de tweede helft 
van de jaren ’50 breekt in 
Nederland voorzichtig de wel-
vaart aan, maar niet voor Bob 
Somers, zoon van een dorpse 
kolenboer. Als Bob in de stad 
een revue bezoekt, slaat de 
vonk over: tussen hem en de 
revue, maar ook tussen Bob en 
Jeanne, de dochter van de eige- 
naar van een zaak in moderne 
huishoudelijke apparaten.  
Aanvang terugreis 16:30 uur.

Prijs per persoon. Inbegrepen: 
stamppotbuffet en entree  
entertainmentshow

5600

WO 20 FEBRUARI
MOEDER,  
IK WIL BIJ  
DE REVUE

EURO

Ga met ons mee naar Sassenheim om het bloemencorso 
te bewonderen. Het thema van dit jaar is ‘Changing 
World’ en reken maar dat u hiervan gaat genieten!

De optocht vertrekt vanuit Noordwijk via Sassenheim 
op weg naar Haarlem. Na koffie met gebak kunt u op uw 
gemak in Sassenheim een plaatsje zoeken. Na afloop van 
het spektakel nuttigen we een heerlijk driegangen- 
diner. Aansluitend maken we een mooie tocht langs 
de bollenvelden en eindigen we aan de boulevard van 
Noordwijk. Aanvang terugreis rond 18:00 uur.

Prijs per persoon. Inbegrepen: 2x koffie met gebak, 
bezoek bloemencorso, driegangendiner5200

ZA 13 APRIL

BLOEMENCORSO EN 
DE BOLLENVELDEN

EURO

Prijs per persoon. Inbegrepen: 2x koffie 
met gebak, tweegangen stammpot- 
diner, likeurproeverij

Verwacht een prachtige  
tocht door de Vijfheeren- 
landen, slingerend langs 
de rivier de Linge door de 
Betuwe, over de Utrechtse 
heuvelrug naar Scherpenzeel 
voor een lekkere stamppot 
naar keuze.

In restaurant ‘Boschzicht’ wacht 
u een middagprogramma 
waarbij u op cabareteske wijze 
een keur aan oud-hollandse 
likeuren te proeven krijgt en 
de –soms pikante– verhalen 
over het ontstaan ervan komt 
te weten. Heksendrankjes 
en specerijen: in de Gouden 
Eeuw wist men er wel raad 
mee! Gaat u mee?

5900
EURO

WO 27 MAART
LIKEUR- 
PROEVEN EN 
DE BETUWE



Deze lente nemen we u 
mee op een 4-daagse reis 
naar Valkenburg in het 
Zuid-Limburgse heuvelland. 
Deze streek heeft een sterk 
toeristisch karakter, waar-
onder Valkenburg met zijn 
vele horecagelegenheden en 
historische stadskern. Gaat u 
met ons mee? 

Tijdens de reis verzorgt uw 
chauffeur een interessant 
excursieprogramma met 
onder meer een tocht door de 
Mergellandroute, een bezoek 
aan de plaatsen Thorn, Maas-
tricht, Monschau en Aken. 
Naar keuze gaat u mee naar 
de gemeentegrot, het treintje 
in Maastricht en Monschau, 
het drielandenpunt met 

uitkijktoren en museum van 
St. Gerlach.  
 
Hotelinformatie
U verblijft in het mooie en 
comfortabele 3-sterren Hotel 
Schaepkens van St. Fijt in Val-
kenburg. Het hotel heeft drie 
liften zodat u makkelijk en 
comfortabel uw kamer kunt 
bereiken. Wilt u meer weten 
over het hotel, kijk dan op 
www.hotelschaepkens.nl

Vertrekdata
Vrijdag 29 maart, maandag  
1 april, vrijdag 5 april en 
vrijdag 12 april. 

Verzorging van deze reis
• vervoer per luxe touringcar, 

uw chauffeur is ook uw 
reisbegeleider

• drie overnachtingen in het 
3-sterren Hotel Schaepkens 
van St. Fijt in Valkenburg 
o.b.v. halfpension (ontbijt 
en diner)

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

• wijzigingen onder  
voorbehoud.

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

Prijs per persoon, o.b.v. halfpension. De 
toeslag voor gebruik van een 1-persoons 
kamer is € 66,—

4 VERTREKDATA IN HET VOORJAAR

4-DAAGSE  REIS 
NAAR VALKENBURG

23900
EURO

26900
EURO



Prijs per persoon. Inbegrepen: 
 1 x koffie met gebak, entree 
museum, koffietafel met kroket,  
2 x overtocht, driegangen diner7200

EURO

Onderweg naar Den Helder maken we 
een koffiestop. We gaan aan boord van 
de veerboot en na een halfuurtje varen 
stappen we uit op Texel om even heerlijk 
uit te waaien.

Na aankomst op Texel stapt de gids aan 
boord die ons alles vertelt tijdens de 
prachtige rondrit. We passeren plaatsen 
als Oudeschild, Den Burg en De Koog, en 
rijden verder naar restaurant De Pelikaan 
voor een lekkere koffietafel met kroket. In 
de middag bezoeken we het Schipbreuk & 
Juttersmuseum. Alleen dit museum al is de 
overtocht méér dan waard. De Strandjutter 
vertelt in geuren en kleuren over alles 
wat op het strand is aangespoeld. Nadat 
we Texel weer hebben verlaten, stoppen 
we tijdens de terugreis voor een heerlijk 
driegangendiner.

MA 22 APRIL 
TWEEDE PAASDAG
DAGTOCHT TEXEL

Prijs per persoon. Inbegrepen: 2 x koffie met gebak,  
koffietafel met kroket, entree museum, driegangendiner

7500
EURO

VRIJ 3 MEI
DAGTOCHT VOL 
CHAMPIGNONS EN 
ASPERGES

Als u ieder jaar opnieuw de dagen telt tot het 
aspergeseizoen weer is aangebroken, ga dan 
absoluut mee met deze boeiende dagtocht.  
Via ‘Het land van Maas en Waal’ rijden we  
naar Openluchtmuseum ‘de Locht’, het 
Informatiecentrum voor asperges en 
champignons in het mooie Noord-Limburg.

Als we langs nationaal park ‘de Maasduinen’ 
aankomen in Velden, schuiven we eerst aan 
voor een uitgebreide koffietafel. Aansluitend 
worden we verwacht in Openluchtmuseum 
‘De Locht’ om alles te weten te komen over 
de teelt van asperges en champignons. 
Het museum is gehuisvest In een prachtig 
gerestaureerde boerderij waar alles je doet 
denken aan de tijden van weleer toen het 
meeste werk nog met de hand werd gedaan. 
Omdat u waarschijnlijk de hele dag al over 
asperges hebt gefantaseerd, krijgt u  
op de weg terug een driegangen  
aspergediner geserveerd met 
champignonsoep vooraf.



Ga vandaag met ons mee, dan laten we u 
de mooiste plekjes in Zeeland zien. Van 
vogelbroedplaatsen tot de indrukwekkende 
bruggen en waterkeringen die de Zeeuwse 
eilanden aan elkaar verbinden.

Na een koffiestop in de omgeving van Rot-
terdam, rijden we via een mooie route over 
Goeree Overflakkee en Schouwen-Duiveland 
op weg naar een heerlijke koffietafel met een 
kroket. We vervolgen onze weg langs een 
prachtig vogelbroedgebied, het stadje Dom-
burg en Zoutelande richting de boulevard van 
Vlissingen, waar u voldoende vrije tijd krijgt. 
Aan het einde van de dag rijden we via de 
Oosterscheldekering naar het restaurant voor 
een heerlijk driegangendiner.

Heeft u de beroemde zandsculpturen in 
Elburg al eens gezien? Met zo’n 4000 m3 zand,  
tientallen sluisdeuren, 1000 jaren oude 
olijfbomen, botters en beeldhouwwerken, 
komen de verhalen van onze cultuur van 
bijbels en botters tot stand.

Na twee heerlijke kopjes koffie met gebak in 
Ede, rijden we via een prachtige route over de 
Veluwe naar Harderwijk voor een koffietafel met 
een kroket. Hierna gaan we door naar Elburg,  
waar u overdekt de adembenemende zand-
kunstwerken kunt bewonderen. Ga vooral nog 
even winkelen in Elburg alvorens u aansluit bij 
het driegangendiner. Gaat u mee?

Prijs per persoon. Inbegrepen: 2x koffie met gebak,  
koffietafel met kroket, driegangendiner

Prijs per persoon. Inbegrepen: 2x koffie met gebak, koffietafel 
met kroket, entree zandsculpturen, driegangendiner

69006950
EUROEURO

DO 30 MEI
HEMELVAARTSDAG
ZANDSCULPTUREN 
IN ELBURG

MA 10 JUNI
TWEEDE PINKSTERDAG
DAGTOCHT NAAR 
ZEELAND 



Reis met ons naar de oostkust van Italië. 
Denk aan San Marino, Venetië, zalig eten, 
glooiende landschappen met cipressen en 
prachige stranden... Deze reis zal een onuit-
wisbare indruk op u achterlaten!

Aan de Adriatische kust liggen verschillende 
bekende badplaatsen met in het achterland 
een rijk begroeid glooiend landschap met 
daarin verscholen eeuwenoude dorpjes en 
stadjes. Tijdens de reis verzorgt de chauffeur 
een interessant excursieprogramma met 
o.a. bezoeken aan de historische steden 
Urbino, Venetië, kunststad Ravenna, Rimini 
en Assisi: de stad van de heilige Franciscus 
van Assisi – zó mooi dat UNESCO deze op de 
werelderfgoedlijst heeft geplaatst. Uiteraard 
gaan we ook naar het ministaatje San Marino, 
waar u alle tijd heeft om lekker te winkelen. 
En wilt u liever eens een dagje aan het strand 
blijven? Dan is dat uiteraard geen enkel 
probleem. Gaat u ook met ons mee? 

Hotelinformatie
U verblijft in het 3-sterren Hotel Acquamarina, 
centraal gelegen in Igea Marina op 80 meter 
van het strand, waar u ook ontbijt en dineert 
(halfpension). De kamers zijn voorzien van 
douche, airco, safe, tv en balkon.  
Het hotel heeft overal wifi, een eigen zwembad  
en alle kamers zijn per lift bereibaar. U kunt 
meer zien van dit comfortabele hotel op  
www.hotel-acquamarina.it/en

Verzorging van deze reis
• vervoer per luxe touringcar en begeleiding 

van de chauffeur annex reisbegeleider
• zes overnachtingen in 3-sterrenhotel Hotel 

Acquamarina op basis van halfpension 
(ontbijt en diner)

• twee overnachtingen op basis van 
halfpension op de heen-en terugreis

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

• wijzigingen zijn onder voorbehoud

ZO 28 APRIL T/M MA 6 MEI 

9-DAAGSE ZOMERREIS 
NAAR DE ADRIATISCHE 
KUST (ITALIË)                                                                                      



Prijs per persoon, o.b.v. halfpension. De toeslag voor 
gebruik van een 1-persoons kamer is € 90,—

59900
EURO

65000
EURO

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 voor het uitgebreide 
informatiepakket of om aan te melden:  
030 . 782 06 82 (ma t/m vrij tussen 9:00–17:00)



Nederlandse molens zijn 
al eeuwenlang erg be-
langrijk voor Nederland. 
Zowel voor de bakker, de 
timmerman, als voor de 
drooglegging van polders. 
Tegenwoordig is het ons 
nationaal erfgoed, en dat 
koesteren we. Daarom 
nemen we u graag mee 
om dit van heel dichtbij te 
ervaren. Gaat u mee?

We rijden via de Beemster-
polder naar Oterleek bij Alk-
maar in de Schermerpolder 
voor een heerlijke kop koffie. 

Hier staat ook korenmolen 
‘de Otter’, waar u een kijkje  
kunt gaan nemen. De gids 
stapt in en we vervolgen 
onze route door het mooie 
polderlandschap langs 
stolpboerderijen en histori-
sche dorpjes en keren terug 
bij het restaurant voor een 
driegangendiner. 
Aansluitend gaan we op weg 
naar de wereldberoemde 
Zaanse Schans. Hier krijgt  u 
alle tijd om dit openlucht-
museum te bezoeken.
Aanvang terugreis 17.00 uur.
Gaat u mee? 

5700
EURO

ZA 29 JUNI
MOLENS IN DE 
SCHERMERPOLDER EN  
OP DE ZAANSE SCHANS

DI 23 JULI
RAADSEL 
EN VERRAS-
SINGSTOCHT

Prijs per persoon. Inbegrepen: 2x koffie 
met gebak, entrees, koffietafel met 
kroket, driegangendiner. ( Verder is het 
een verrassing... )

7500
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!

Prijs per persoon. Inbegrepen: 2 x koffie met gebak,  
rondrit met gids, driegangendiner, bezoek Zaanse 
Schans



‘Je knippert met je ogen, en ineens sta je in 
het Brabantse boerenleven van een eeuw  
geleden.’ Ga met ons mee naar Brabant!

We rijden naar het Boerenbondsmuseum 
in Gemert voor koffie met gebak. Dit open-
luchtmuseum toont het Noord-Brabantse 
boerenleven rond 1900, compleet met een 
boerderij met verschillende dieren, een 
gezellig dorpsplein met ambachtshuisjes, een 
klompenfabriek en zelfs een handkrachtzui-
velfabriek. Aansluitend gebruiken we hier de 
koffietafel met kroket. Daarna rijden we naar 
de Rozenhof in de omgeving van Lottum, hét 
rozendorp van Nederland. Aan het einde van 
de dag nuttigen we een driegangendiner.

We maken vandaag een prachtig rondje 
IJsselmeer via de provincie Flevoland naar 
Friesland en via de Afsluitdijk rijden we terug 
door Noord-Holland naar Utrecht. 

We maken een stop bij de Oostvaardersplassen 
voor een heerlijke kop koffie met gebak. Aan-
sluitend kunt u genieten van de vergezichten 
op de Oostvaardersplassen en het Marker- 
meer en via Urk gaan we naar Tollebeek  
voor een koffietafel met kroket. In Friesland 
slingeren we door het mooie Gaasterland 
naar Hindeloopen waar u (optioneel) het 
Schaatsmuseum kunt bezoeken. Genietend  
van het landschap rijden we uiteindelijk via  
de Afsluitdijk naar Noord-Holland waar we in 
Wognum worden verwacht voor het  
driegangendiner.

Prijs per persoon. Inbegrepen:  2 x koffie met gebak, entree 
en gidsen, koffietafel met kroket, driegangendiner

Prijs per persoon. Inbegrepen: 2x koffie met gebak,  
koffietafel met kroket, driegangendiner

7500 6250
EURO EURO

DO 8 AUGUSTUS
RONDJE  
IJSSELMEER 

WOE 10 JULI
ROZENTUIN EN  
OPENLUCHTMUSEUM 



Dordrecht –daar waar drie rivieren bij elkaar 
komen– heeft een rijke geschiedenis, en dat 
voel en zie je overal om je heen. We krijgen 
een rondleiding door de historische binnen- 
stad met een electrische fluistertrein. 

We starten de dag in Dordrecht (Dordt, volgens  
inwoners), zoals u van ons gewend bent, 
met koffie en gebak. Na de treinrit door de 
eeuwenoude binnenstad, gaan we richting 
Brabant voor een heerlijk driegangendiner 
tussen de middag. Aansluitend maken we een 
rondvaart door de Biesbosch: één van de wei-
nige zoetwatergetijdengebieden van Europa. 
In deze delta van de Rijn en de Maas heeft 
het getij nog vrij spel. Een unieke ervaring! 
Aanvang terugreis 17.30 uur.

Prijs per persoon. Inbegrepen: 2 x koffie met gebak, rondrit 
trein, vaartocht, driegangendiner

6500
EURO

Edelherten, alpaca’s, parachutisten en vlieg-
tuigen: we hebben een bijzondere dagtocht 
voor u in petto. Gaat u ook met ons mee?

Op de veluwe maken we een stop voor een 
heerlijke kop koffie met gebak. Aansluitend 
bezoeken we de hertenfarm van de familie 
de Weerd, zij gaan ons alles laten zien en ver-
tellen over het edelhert. Loop rond op deze 
boerderij en vind naast talloze andere dieren 
ook nog wollige alpaca’s.
Aansluitend gaan we we naar International 
Airport Teuge, één van de grote General 
Aviation vliegvelden in Nederland. Het vlieg-
veld mag worden gebruikt voor nationaal en 
internationaal luchtverkeer. Tel de parachu-
tisten en privévliegtuigen hier bij op en je 
hebt een dagtocht waarbij je oren en ogen 
te kort komt. Aan het einde van de middag 
worden we verwelkomd in Terwolde voor een 
driegangendiner.

Prijs per persoon. Inbegrepen: 2 x koffie met gebak, entrees, 
driegangendiner, broodjes tijdens terugrit

6200
EURO

WOE 4 SEPTEMBER
VLIEGVELD TEUGE 
EN HERTENFARM

VRIJ 23 AUGUSTUS
DORDRECHT EN  
DE BIESBOSCH



Ga ’s middags met ons mee naar Leerdam om in te 
schepen voor een adembenemende vaartocht van 3 uur 
over de rivier de Linge met aansluitend een stamppot 
naar keuze. Geniet van het prachtige uitzicht.
We varen langs de haven, de oude stadswallen en 
de Royal Leerdam Kristalfabriek. Heerlijk in de zon 
met een frisse neus op het buitendek of in de warme 
luxe binnensalon ziet u zowel stroomop- of afwaarts, 
het prachtige decor van de Linge aan u voorbij 
trekken. Terwijl de kapitein behendig aan het roer staat, 
komt u van alles te weten over de omgeving.

Bezoek met ons het grootste 
Fruitcorso ter wereld in Tiel. 

Als u het Fruitcorso bezoekt, 
neemt u deel aan een uniek 
evenement dat zelfs op 
de lijst staat van Nationale 
Inventaris van het Immaterieel 
Erfgoed in Nederland. De kunst 
is om ieder jaar enthousiasme,  
creativiteit en technische 
hoogstandjes te laten zien 
in de vorm van praalwagens 
met fruit, groente en zaden. 
Aansluitend worden we  
verwelkomd voor het  
driegangendiner.

Prijs per persoon. Inbegrepen: uitgebreid stamppot- 
buffet, 3 uur durende vaartocht

Prijs per persoon. Inbegrepen: lunch-
pakket, entree fruitcorso met tribune 
zitplaats, driegangendiner

4900

6500

WOE 23 OKTOBER

VAARTOCHT OVER 
DE LINGE

ZA 21 SEPTEMBER
GROOTSTE
FRUITCORSO

EURO

EURO

VRIJ 4 OKTOBER
RAADSEL 
EN VERRAS-
SINGSTOCHT

Prijs per persoon. Inbegrepen: 2x koffie 
met gebak, entrees, koffietafel met 
kroket, driegangendiner. En verder is 
het een verrassing :)

7500
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!



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

PLAN UW TRIOMF
ZALIGE  
NAZOMER- 
DAGEN 
• 6-daagse reizen naar 

Duitsland in juli en 
augustus

• 4-daagse reizen  
in het najaar

• meerdaagse kerstreis
• diverse gezellige  

kerstdagtochten

“Altijd net wat meer       
      aandacht en comfort”
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http://triomftours.nl

