05-Daagse REIS naar TEXEL
Met o.a.: Ecomare, Vlieland en eilandtour

Eén van de leukste en
populairste bestemmingen
in ‘Eigen Land’.
U heeft een uitgelezen kans
om Texel en Vlieland beter te
leren kennen. Er staat u een
reis met uitsluitend hoogtepunten te wachten met fijne
excursies op de Waddeneilanden. Ons hotel in de
Koog zal er ook alles aan
doen om u tijdens uw verblijf
te verwennen.
Kortom, een reis in het kader
‘Lekker weg in Eigen Land’ die
u niet mag missen.

HET MOOISTE
WADDENEILAND
1e dag: Maandag
Na de eerste koffiepauze rijden we
via een leuke route naar Den Helder
voor de oversteek naar Texel. Na de
lunchpauze in Den Burg een zeer
interessant bezoek aan Ecomare,
het natuurmuseum, zeehondenopvang, zeeaquarium en vogelopvang
van Texel. Hierna naar ons hotel
voor diner en overnachting.
2e dag: Dinsdag
Na ons uitgebreide ontbijtbuffet
maken we een tocht over het eiland
en bezoeken o.a. de hoofdplaats
Den Burg, de Hoge berg, het
haventje van Oudeschild, Lolandse,
De Waal en de Vuurtoren. Tevens
maakt u kennis met typisch Texelse
zaken als Forten, Tuunwalletjes en
Schapenboeten. In de namiddag
maken we nog een stop bij het

fotogenieke kerkje van Den Hoorn.
Aansluitend weer terug naar ons
hotel in De Koog.
3e dag: Woensdag
Deze dag gebruiken we in het
geheel om uitgebreid kennis te
maken met Vlieland. Na de boottocht met de Ms. Vriendschap maken
we een rondrit met de Vliehors
Express, een heel avontuur! Tijdens
de rondrit stappen we ook uit op
het meest westelijke puntje van
Vlieland. Rond de punt van de
Vliehors zwemmen vaak zeehonden.
De kans is groot dat we deze dieren
te zien krijgen. ’s Middags verkennen
we de rest van het eiland per bus.
4e dag: Donderdag
Vanmorgen een bezoek aan het
vogelparkje Eureka waar we
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Intensiteit:

2-3

• Zeer ontspannen programma
• Weinig wandelen

05-Daagse REIS naar
TEXEL
Vertrek:
MAANDAG 03 JUNI 2019
Thuiskomst:
VRIJDAG 07 JUNI 2019

€ 725,00 p.p.

inclusief entreegelden

Toeslag éénpersoonskamer: € 95,00
Reisinfo:
VERZORGING:		
Halfpension
Hotelinfo:
03/07 juni:		
Hotel Tesselhof de Koog - Texel

getuige kunnen zijn van een roofvogelshow. Tevens een keur aan
Europese roofvogels en andere
inheemse soorten. Na de lunchpauze
bezoeken we het reuze interessante
Juttersmuseum. Achter de uit 1840
daterende boerderij Flora aan de
Pontweg 141, tussen Den Burg en
De Koog, huist het, zoals de jutters
zelf zeggen, “eerste, echte en
grootste juttersmuseum ter wereld”.
Er wordt verteld over spannende
tochten bij nacht en ontij over

het strand. U zult zeker meegenomen worden door de manier
van vertellen.
5e dag: Vrijdag
Na het uitchecken gaan we naar
Den Burg waar u nog even kunt
winkelen of wandelen. Na de lunch
verlaten we Texel en na de koffiestop rijden we door naar Zeeland,
maar alvorens huiswaarts te
keren, besluiten we met een
uitstekend diner.

Hotelinfo:
We verblijven in een eenvoudig,
maar goed hotel in De Koog. Dit hotel
ligt heerlijk rustig en heeft een mooi
en gezellig restaurant, lobby en een
gezellige serre. Uiteraard zijn alle
kamers voorzien van bad, douche,
toilet, telefoon, kluisje en kabeltelevisie. U heeft een uitgebreid
ontbijtbuffet en een driegangendiner.
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