Gezellig weg
in de winter!
WINTER 2019-2020
SFEERVOLLE DAGTOCHTEN
EN REIZEN
IJSBEELDEN FESTIVAL • ORCHIDEEËNHOEVE •
CHARLES DICKENS WINTERFAIR • 5 DAAGSE
KERSTREIS • DIVERSE KERSTMARKTEN

Gaat u ook
met ons mee?

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

WOE 23 OKTOBER

VAARTOCHT OVER
DE LINGE
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. Aanvang terugreis 16.30 uur.

4900
EURO

Prijs per persoon. Inbegrepen: uitgebreid stamppotbuffet, 3 uur durende vaartocht

OKTOBER

4-DAAGSE REIS
NAAR HET
ROTHAARGEBERGTE
(DUITSLAND)
Ga eind oktober nog met
ons mee naar het prachtige
Biedenkopf aan de voet van
de glooiende heuvels van het
Rothaargebergte. Dit historische kuuroord is gelegen
aan de bovenloop van de
rivier de Lahn met Kasteel
Biedenkopf als kers op de
taart. Heeft u al zin?
Het kasteel biedt toegang
tot het regionaal historisch
museum. De heuvelachtige
omgeving wordt geroemd
vanwege de heerlijke wandelroutes en de panoramische
vergezichten. In dit deel van
Duitsland valt nog genoeg te
ontdekken! Uw chauffeur zal
u alle mooie plekjes en steden
uit de omgeving laten zien,

Hotelinformatie
U verblijft in het prachtige
3-sterren hotel Halbersbacher
Parkhotel, alle kamers zijn per
lift bereikbaar. U kunt meer
zien van dit hotel op www.
halbersbacher-parkhotel.de

Verzorging van deze reis
• vervoer per luxe touringcar en begeleiding van de
chauffeur/reisbegeleider
• drie overnachtingen in
3-sterrenhotel Halbersbacher Parkhotel o.b.v. halfpension (ontbijt en diner)
• deelname aan de excursiedagtochten (vrijblijvend,
entree niet inbegrepen)
• niet inbegrepen: consumpties en afscheidsdiner
• wijzigingen onder voorbehoud

Vertrekdata
Vrijdag 25 oktober,
donderdag 31 oktober 2019

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

zoals Dillenbrug (bekend van
Willem van Oranje), Braunfels,
Bad Laasphe, Weilburg aan
de Lahn en Frankfurt aan de
Main. Gaat u ook met ons
mee?

239

00
00 269
EURO

EURO

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

DI 19 NOVEMBER

CHRISTMAS
WORLD
KERSTSHOW

DI 3 DECEMBER

KERSTSHOW
SOET &
VERMAECK

4950
EURO

Prijs per persoon. Inbegrepen:
vervoer per luxe touringcar, entree,
lunch, verwennerijtjes tijdens de show

in Duiven is er een volledig
gratis overdekte kerstmarkt
van maar liefst 10.000m2
genaamd ‘Christmas World
Kerstshow’.
Zo is daar het grootste miniaturendorp van Europa te zien,
evenals het grootste kunstkerstbomenbos. Vergaap u
aan de uitgebreide sortering
van kerstverlichting, kerstversiering en minikerstboompjes.
Het zal u duizelen van de
inspiratie. Gaat u mee heerlijk
kerstshoppen in de gezelligste
periode van het jaar? Bij deze
kerstmarkt verzorgen wij alleen
het vervoer. Aanvang terugreis rond 16.00 uur.

1500
EURO

Prijs per persoon. Inbegrepen: vervoer
per luxe touringcar, kopje koffie/thee
in de bus op de heenreis

Ga met ons terug in de
tijd en geniet van deze
kerstshow in het Museum
Dansant en het Museum
Soet & Vermaeck, en laat u
verwennen met poffertjes,
popcorn en suikerspin.
Uiteraard krijgt u ook een
heerlijke lunch aangeboden
voordat u zich kunt vergapen
aan de miniatuur kerststallenroute. Bezoek kermisattracties van weleer, snoep een
advocaatje met slagroom en
win prijzen in de superloterij.
Show: 12.00-15.30 uur,
aanvang terugreis 16.00 uur.
Op de weg terug rijden we
een fraaie touristische route.

VRIJ 6 DECEMBER

CHARLES DICKENS
WINTERFAIR
Ga ’s middags met ons mee naar Garderen en waan je in
de sprookjesachtige wereld van het Engeland van 1850.
Alvorens we daar aankomen, genieten we van een een
heerlijk stamppotbuffet met een dessert.
Ga terug in de tijd en laat je verrassen door allerlei
personages uit de boeken van Charles Dickens, luister
naar de koren, bekijk oude ambachten en snuif de geur op
van vuurkorven en gepofte kastanjes. Geniet binnen en
buiten van meer dan zeventig gezellig verlichte tenten en
kraampjes met allerlei inspirerende producten. Aanvang
terugreis 20.30 uur.

3950

EURO

Prijs per persoon. Inbegrepen: stamppotbuffet met
dessert, entree Charles Dickens winterfair

ZA 7 DECEMBER

KERSTMARKT
ESSEN
Vlak over de grens in Essen
leiden 450.000 lichtjes
je naar deze kerstmarkt.
Vanaf de Willy-Brandt-Platz,
langs de Rathenaustraße,
op de Kennedyplatz tot aan
de Flachsmarkt wordt men
verleid door fantasievolle
cadeau-ideeën, traditionele
kerstgeschenken, exotische
producten en allerlei soorten
culinaire hoogstandjes. Een
groot gedeelte van de kerstmarkt is overdekt door een
net van maar liefst 450.000
lichtjes, een betoverend en
intiem effect! De Kerstmarkt
van Essen staat al jaren
aangeschreven als een van
de beste kerstmarkten van
Duitsland en wordt ieder
jaar bezocht door duizenden
bezoekers. Aankomst rond
12.30 uur, vertrek rond 19.00
uur. Gaat u mee?

2250
EURO

Prijs per persoon. Inbegrepen: kopje
koffie/thee in de bus op de heenreis,
vrij bezoek van de kerstmarkt in Essen

VRIJ 13 DECEMBER

KAARSJESAVOND
ORCHIDEEËN HOEVE
Bezoek met ons de betoverende kerstmarkt en
kaarsjesavond in de Orchideeënhoeve in Luttelgeest.
Na ontvangst met koffie en gebak, kunt u de tuinen, de
Vlindervallei, de Lorituin en de zwevende bloementuin
gaan bezoeken. Om 17.00 uur krijgt u een heerlijk
stamppotdiner met dessert en worden in de kassen de
fonteinen en watervallen sfeervol verlicht met duizende
twinkelende lichtjes. Na het diner is er voldoende tijd
om de verlichte route nogmaals te bewandelen, en u
ontvangt voor thuis een orchidee in kadoverpakking. Dat
worden fijne feestdagen! Aanvang terugreis 20.30 uur.

5950
EURO

Prijs per persoon. Inbegrepen: 2x koffie/thee met gebak,
entree, stamppotdiner met dessert, orchidee voor thuis.

ZA 14 DECEMBER

KERSTMARKT
AKEN

2250
EURO

Prijs per persoon. Inbegrepen: kopje
koffie/thee in de bus op de heenreis,
vrij bezoek van de kerstmarkt in Aken

Vandaag nemen we u mee
naar de prachtige traditionele kerstmarkt in Aken.
Op verscheidene plekken
in de stad, zoals bij de Dom
van Karel de Grote, de Elisenbrunnen en de Printenmarkt vindt u de vertrouwde kerstkraampjes met de
geuren van glühwein, bratwurst en gepofte kastanjes.
Die speciale kerstversiering
waar u naar op zoek was,
zult u hier zeker vinden!
Aankomst rond 11.00 uur,
aanvang terugreis 17.30 uur.

DO 26 DECEMBER

ZO 15 DECEMBER

KERSTMARKT
DORDRECHT
Kerst is een belevenis in
Dordrecht! Geniet in de
historische binnenstad van
de grootste kerstmarkt van
Nederland.
We arriveren rond 11.00 uur.
De vele monumenten die de
stad rijk is en de iconische
binnenhavens vormen het decor voor een sfeervolle route
van kramen en pagodes.
Een andere, niet te missen
stop tijdens een rondje over
de Kerstmarkt, is de Grotekerkstuin. Hier kun je je ogen
uitkijken in het Kersttheater. In
deze intieme setting trakteren
artiesten en muzikanten u op
leuke acts tijdens een theatershow. In de Grotekerkstuin
is ook de levende kerststal
te vinden. Na een bezoek
aan deze kerstmarkt bent u
volledig in de kerststemming!
Aanvang terugreis 17.00 uur.

EURO

Prijs per persoon. Inbegrepen: koffie/
thee in de bus op de heenreis, vrij
bezoek van de kerstmarkt in Dordrecht

Een toeristische route brengt u over de Utrechtse
Heuvelrug, via Arnhem en de Ooypolder naar Hotel
restaurant Millings Centrum in Millingen aan de Rijn
bij Nijmegen. Bij aankomst om ca. 15.30 uur worden we
ontvangen met warme chocolademelk en glühwein.
In het sfeervolle restaurant kunt u genieten van een
heerlijk viergangen kerstdiner met live muziek waarbij u
ook de gelegenheid heeft om een dansje te maken. Het
hoofdgerecht bestaat uit een duo van varkenshaas en
kalkoen met champignonroomsaus. Als dessert zal de kok
u verrassen met een overheerlijke ijscreatie.

6850
EURO

Prijs per persoon. Inbegrepen: 4-gangen diner dansant
Aanvang terugreis rond 19.30 uur.

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

Sfeerimpressie cadeaubon

1600

KERSTDINER
DANSANT MET
LIVE MUZIEK

DO 30 JANUARI 2020

IJSBEELDEN
FESTIVAL
ZWOLLE
MA 23 DECEMBER

5-DAAGSE
ELFSTEDEN
KERSTREIS
Gaat u mee naar Friesland? Dan laten we u schoonheid van
de Friese Elf Steden zien en verblijven we in Sneek, met
de beroemde waterpoort. Ziet u de schaatsers al gaan?
Programma
Tijdens de reis verzorgt de chauffeur een interessant
excursieprogramma met bezoeken aan alle elf steden, die
hun titel niet ontlenen aan het formaat, maar aan hun historische betekenis. Ontdek de rust en de ruimte in Fryslân!
Hotelinformatie
U verblijft in het comfortabele 3-sterren Hotel Amicitia
in het hart van Sneek, waar u ook ontbijt en dineert. Alle
kamers hebben douche en toilet en zijn per lift bereibaar.
www.amicitiahotel.nl

Het Nederlands IJsbeelden
Festival is een uniek winterevenement voor jong en oud!
De beste ijskunstenaars ter
wereld komen naar Zwolle
waar ze in een grote vrieshal aan de slag gaan met
275.000 kilo ijs en 275.000
kilo sneeuw. Daarmee vertalen zij het thema 'R-ijs door
de tijd' in een magische wereld van ijs- en sneeuwsculpturen tot wel 6 meter hoog.
Op de heenreis stoppen we
onderwerg voor koffie met
gebak, via de Veluwe rijden
we naar het restaurant waar
we tussen de middag dineren.
Aanvang terugreis 17.00 uur.

Verzorging van deze reis
• vervoer per luxe touringcar en begeleiding van de
chauffeur annex reisbegeleider.
• 4 overnachtingen in Hotel Amicitia o.b.v. halfpension
• uitgebreid diner op eerste en tweede kerstdag
• afscheidsdiner
• wijzigingen zijn onder voorbehoud
Gaat u mee?
Bel ons voor aanmelding en meer info: 030 . 782 06 82
(ma t/m vrij tussen 9:00–17:00)

5950
EURO

48900
EURO

439

00
EURO

Prijs per persoon, o.b.v. halfpension. De toeslag voor
gebruik van een 1-persoons kamer is € 99,—

Prijs per persoon. Inbegrepen: vervoer
per luxe touringcar, koffie met gebak,
diner en entree

Druk- en zetfouten voorbehouden.

PLAN UW TRIOMF

VOORJAAR
& ZOMER
2020
• 4-daagse reizen in
het voorjaar
• 9-daagse reis
• 6-daagse zomerreizen

GAAT U MEE?

“Altijd net wat meer
aandacht en comfort”

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

