05-Daagse REIS naar WINTERSWIJK
Met o.a.: Groesbeek, Münster en vele routes

Eén van de drie leuke
‘Nederland reizen’ in ons
programma.
Op deze reis nemen wij u
mee naar de interessante
omgeving van de Achterhoek.
Een stukje Nederland waar de
plaatselijke bevolking meer
dan trots op is.
En terecht, want de omgeving
van onze standplaats
Winterswijk is er één van
schoonheid en is zeer gunstig
gelegen voor het maken van
leuke excursies in de buurt.
Ook ons fijne hotel op een
unieke locatie in Winterswijk
maakt van deze reis een
topreis.

GENIETEN IN
DE ACHTERHOEK
1e dag: Maandag
Het fijne van een reis als deze is
dat we gelijk kunnen beginnen
met een excursiedag. Na de koffiepauze rijden we via een leuke route
naar Groesbeek voor een zeer
bijzondere excursie die voor velen
van u tot de verbeelding zal
spreken. In september 1944 vond
Operatie Market Garden plaats.
De operatie die de basis legde voor
de bevrijding van uiteindelijk heel
Nederland. De bevrijdingsgeschiedenis wordt tot leven gebracht
in het Nationaal Bevrijdingsmuseum
1944-1945. Het museum bevindt
zich op een unieke locatie. Na dit
enerverende bezoek en lunchpauze maken we kennis met onze
gids om met u de Battlefieldtour
te gaan maken door het Rijk van
Nijmegen. Deze rondrit brengt u

langs de landingsterreinen en
monumenten van Operatie Market
Garden. Hierna naar ons hotel in
Winterswijk voor diner en overnachting.
2e dag: Dinsdag
Na ons uitgebreide ontbijtbuffet
rijden we een prachtige route door
de Achterhoek en zult u versteld
staan van de diversiteit van de
natuur in deze streek. Een stukje
Nederland wat voor velen nog
onontdekt is. ’s Middags rijden
we naar Aalten, waar we de
boerderij van de familie Ruesink
bezoeken. Rond Aalten is de
familie een fenomeen. Ze zijn heel
enthousiast en ondernemend,
ze hebben in twee gebouwen
allerlei nostalgische verzamelingen
en daartussen een Follybos met
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Intensiteit:

2-3

• Zeer ontspannen programma
• Weinig wandelen

05-Daagse REIS naar
WINTERSWIJK
Vertrek:
MAANDAG 19 AUGUSTUS 2019
Thuiskomst:
VRIJDAG 23 AUGUSTUS 2019

€ 695,00 p.p.

inclusief entreegelden

Toeslag éénpersoonskamer: € 150,00
Reisinfo:
rariteiten. Er wordt op informatieve
en humoristische wijze over verteld.
3e dag: Woensdag
Onze standplaats is als het ware
aan drie kanten ingeklemd door
Duitsland. Een uitstapje over de
grens is dan ook een kleine stap.
We bezoeken vanmorgen het bijzonder fraaie Münster, met de Dom
en het astrologisch uurwerk uit 1542,
maar ook een heel mooi historisch
centrum. Onder leiding van een gids
maken we hier een rustige wandeling.
Na de middagpauze rijden we door
het natuurpark Hohen Mark weer
terug naar ons hotel in Winterswijk.
4e dag: Donderdag
Vandaag blijven we weer in ons
eigen land. Een kleine rit brengt ons
naar Diepenheim in Twente, waar we

bij het Oranjemuseum ontvangen
worden met koffie en Oranjegebak.
Vervolgens een rondleiding door het
interessante museum. Een pronkstuk in het museum is de Koninklijk
gedekte tafel. Na de lunchpauze
rijden we nog een heerlijke route
door Twente en over de Sallandse
heuvelrug. Eind van de middag zijn
we dan weer terug in Winterswijk.
5e dag: Vrijdag
Helaas verlaten we ons fijne hotel,
maar rijden met een mooie route
door de Ooijpolder naar Nijmegen,
waar we inschepen op de Pannenkoekenboot. Tijdens een leuke
vaartocht kunt u genieten van de
pannenkoeken. Na de rondvaart
rijden we terug naar Zeeland, waar
we deze reis afsluiten met een
heerlijk diner.

REISPAPIEREN:
Een paspoort of een identiteitskaart
VERZORGING:		
Halfpension (op dag 5 Volpension)
Hotelinfo:
19/23 augustus:		
Hotel Frerikshof Winterswijk
Nederland

Hotelinfo:
We verblijven in een prima hotel
aan de rand van Winterswijk met een
prachtig aangelegde vijvertuin. Het
hotel is van alle gemakken voorzien
zoals een gezellige lounge, restaurant,
lift en zwembad. De kamers zijn voorzien van bad of douche, TV, telefoon
en minibar. ’s Morgens is er een
uitgebreid ontbijtbuffet en ’s avonds
een driegangendiner.
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