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 Reisprogramma - 2023

•   4-daags modern linedance weekend Valkenburg
•   4-daagse all-inclusive reis naar Sauerland
•   14-daagse excursiereis door Schotland
•   13-daagse excursiereis door Noorwegen
•   4-daagse linedance party met DJ Henk Overijssel
•   4-daagse cruise over de Rijn en de Moezel 
•   5-daagse cruise over de Moezel en de Rijn
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  4-daags modern linedance 
weekend met DJ Anita

Dit weekend in Valkenburg staat bol van de Linedance 
Modern Style. DJ Anita zal er met u een onvergetelijke 
happening van maken. Naast workshops zal zij ook de drie 
linedance avonden gaan verzorgen.

Tijdstip :
van 04 t/m 07 mei 2023
Hotel:
Hotel Schaepkens van St. Fijt
Prijs vanaf: 
€ 299,00 per persoon.
Verzorging : 
Verzorging op basis van half pension
(logies, ontbijt, diner)

Inclusief: 
•   Verzorging op basis van half pension;
•   Ontvangst met koffie/thee en Limburgse Vlaai;
•   3 x modern linedance avond met DJ Anita, 24-uurs receptie;
•   Gratis WIFI in de gehele accommodatie, Gratis privé parking;
•   Oplaadpunten voor elektrische fietsen & auto's (ook voor Tesla auto's);
•   Circa 200 meter van het trein- & busstation gelegen;
•   NIEUW! Verwarmd binnenzwembad met sauna (eigen badjas en handdoek);
•   2 maal daags Happy Hour in onze gezellige hotelbar,  (drankjes vanaf €1,50);
•   Dagelijks een uitgebreid ontbijtbuffet.
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  4–daagse all inclusive linedance 
reis naar Sauerland met DJ - André 

In het prachtige, rustieke Sauerland kunt u vooral genieten van de 
heerlijke natuur. Dit gebied heeft in alle jaargetijden veel te bieden.
In de winter is het een van de beste wintersportgebieden, in de zomer 
is er veel te beleven zoals wandeltochten, winkelen.

Tijdstip :
van 04 t/m 07 mei 2023
Hotel:
Hotel Am Fang, Bad Laasphe
Prijs vanaf: 
€ 499,00 per persoon.
Verzorging : 
Verzorging op basis van all inclusive

Inclusief: 
•   Opstapplaatsen: Centrale opstapplaats Escharen (Grave);
•   Bij vertrek koffie met gebak in Escharen, Toeristenbelasting;
•   3 x linedance avonden met DJ André;
•   4 x hotelovernachting met uitgebreid ontbijtbuffet;
•   4 x uitstekend dinerbuffet;
•   Koffie/thee met gebak tussen 16:00 en 17:00 uur;
•   Dagelijks alle drankjes van 15:00 uur t/m 24:00 uur GRATIS: bieren, wijnen, fris 
    en vruchtendranken, bessenjenever, Korn en Apfelkorn;
•   Afscheidsdiner in De Brouwketel in Grave (Escharen;)
•   Alle genoemde excursies en entreegelden (zie het dagprogramma).
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  14-daagse excursiereis 
naar Schotland

Vanaf onze centrale opstapplaats in Escharen rijden we naar IJmuiden, waar we de nachtferry 
nemen naar Newcastle Upon Tyne in Schotland. De duur van de overtocht is ruim 15 uur. 
Ook Edinburgh Castle, Holyrood Palace en The Royal Mile zijn zeker de moeite waard om te 
bezoeken. We maken een interessant verrassingsprogramma voor u.
Wat wij daar zeker in opnemen is een bezoek aan het Scottish Kiltmaker Visitor Centre, 
waar we worden ingewijd in de nationale klederdracht van Schotland.

Tijdstip :
van 12 t/m 25 juni 2023
Hotel :
Diverse hotels tijdens de route
Prijs : 
vanaf  € 2.099,00 per persoon.
Verzorging :
op basis van halfpension, 
(Logies, ontbijt, diner)

Inclusief: 
•   Luxe Comfort Class touringcar met ervaren chauffeur/reisleider;
•   Centrale opstapplaats in Escharen, met gratis parkeren;
•   Koffie met gebak bij het vertrek in Escharen; 
•   2 ferry overtochten van IJmuiden naar Newcastle Upon Tyne v.v.;
•   Binnenhut met ontbijt en diner op de beide ferrytochten;
•   Warme afscheidslunch in De Brouwketel in Escharen.
•   Toeristenbelasting; 
Welke excursies en entreegelden zijn in de prijs inbegrepen: 
•   Bezoek aan : Newcastle Upon Tyne , het Woodhorn Mining Museum,
    Falkirk Wheel, Edinburgh, Scottish Kiltmaker Visitor Centre, Inverness, 
    Cruise op het Loch Ness, Eilean Donan Castle, Auchentoshan whisky distilleerderij 
    in Clydebank, Glasgow, Gretna Green, de Largs Boys Brigade Pipeband.
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  13-daagse excursiereis 
naar Noorwegen

Deze 13 – daagse excursiereis brengt u op de mooiste plaatsen in het zuiden van 
Noorwegen. U gaat genieten van prachtige vergezichten, mooie watervallen en 
schitterende gletsjers. Vanaf onze centrale opstapplaats in Escharen rijden we naar de 
Eemshaven in Groningen. Daar ligt de Ferry naar Noorwegen voor u klaar. Aan boord 
van de Ferry is er voldoende vermaak. U krijgt de beschikking over een binnenhut. 
Diner en ontbijt is inbegrepen.

Tijdstip :
van 29 juni t/m 11 juli 2023
Hotel :
Diverse hotels tijdens de route
Prijs vanaf : 
€ 2.249,00 per persoon.
Verzorging : 
op basis van halfpension, 
(Logies, ontbijt, diner)

Inclusief: 
•   Luxe Comfort Class touringcar met ervaren chauffeur/reisleider;
•   Centrale opstapplaats in Escharen, met gratis parkeren;
•   Koffie met gebak bij het vertrek in Escharen;
•  10 nachten verblijf in diverse hotels en 2 nachten op de ferry;
•  Verzorging op basis van halfpension, Logies, ontbijt en diner;
•  Afscheidslunch in De Brouwketel in Escharen;
•  Alle genoemde excursies en entreegelden (zie het dagprogramma)
•  Ferry overtochten van Eemshaven naar Kristiansand v.v.
•  Bezoek aan: de Springschans in Oslo, het Vigeland beeldenpark in Oslo,
   openluchtmuseum met gids in Fagernes, Gletsjertocht op de Juvasshytta, Fjordcruise 
   over de Geiranger Fjord, Dalsnibba Uitzichtpunt, Rit met de Fläm bahn naar Myrdal v.v., 
   Viking – tour met gids in Stavanger. (zie tevens het dagprogramma) 
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  4 – daagse linedance party met DJ Henk
aan het Zwarte Water in Overijssel 

Hotel Zwartewater ligt aan het Zwarte Water in Overijssel. Het is een mooi 
uitgangspunt voor excursie mogelijkheden in de directe omgeving. 
Denk daarbij aan Giethoorn, de Orchideënhoeve in Luttelgeest, Natuurgebied 
de Weerribben of het Bakkerijmuseum in Hattem. 
Bovendien zijn de Hanzesteden Zwolle en Kampen binnen handbereik.

Tijdstip :
van 21 t/m 24 september 2023
Hotel :
Hotel Zwartewater, De Vlakte 20, Zwartsluis
Prijs vanaf : 
€ 299,00 per persoon.
Verzorging : 
op basis van halfpension vanaf het diner, 
op donderdag t/m het ontbijt op zondag

DJ Henk

Inclusief: 
•   3 nachten verblijf in hotel Zwartewater in Zwartsluis;
•   Verzorging op basis van half pension vanaf het diner 
     op donderdag t/m het ontbijt op zondag;
•   Linedance party’s met DJ Henk;
•   Gratis gebruik van de bowlingbanen;
•   Gratis gebruik van het zwembad;
•   Gratis overdekte fietsenstalling met laadpunten;
•   Gratis WIFI;
•   Fietsroutes aanwezig in het hotel;
•   Wandelroutes aanwezig in het hotel;
•   Toeristenbelasting.
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  4 - daagse najaarscruise 
over de Rijn en de Moezel

Deze najaarscruise start op de Rijn in Keulen en gaat via Andernach naar Cochem, 
Bernkastel-Kues en Traben-Trarbach. Aan luxe zal het u, op het MS Rhein Prinzessin 
niet ontbreken. En natuurlijk wordt er voor de linedance muziek gezorgd. 
Dit alles gecombineerd met een aantal mooie excursies en natuurlijk een voortreffelijk 
ontbijt, lunch en diner maakt deze cruise weer onvergetelijk.

Tijdstip :
van 22 t/m 25 oktober 2023
Schip:
MS Rhein Prinzessin
Prijs vanaf: 
€ 429,00 per persoon.
Verzorging : 
op basis van vol pension

Inclusief:
•   Vervoer vanaf Zaandam, Amsterdam, Utrecht, Best, Rijswijk, 
      Rotterdam, Etten-Leur en Tilburg v.v.;
•   Ook kunt u inchecken op onze centrale opstapplaats in Grave 
      (De Brouwketel in Escharen);
•   Luxe Comfort Class touringcar met ervaren chauffeur ;
•   Koffie met gebak bij vertrek in onze centrale opstapplaats 
      in Grave (Escharen);
•   3 nachten verblijf op het MS Rhein Prinzessin;
•   Verzorging op basis van vol pension; 
•   Koffie- en theebuffet in de salon van 10.00 tot 18.30 uur
•   Captains Diner;
•   2 avonden optredens van Countryduo Two of a Kind;
•   3 Linedance avonden met DJ’s Henk en André.

Two of a Kind  

 DJ André
DJ  Henk 



  5- daagse najaarscruise 
over de Moezel en de Rijn

Deze najaarscruise start op de Moezel in Traben-Trarbach en gaat via Bernkastel-Kues, 
naar Cochem, Koblenz, Andernach en Keulen om te eindigen in Düsseldorf. 
Aan luxe zal het u, op het MS Rhein Prinzessin niet ontbreken. Dit alles gecombineerd 
met een aantal mooie excursies en natuurlijk een voortreffelijk ontbijt, lunch en diner 
maakt deze cruise onvergetelijk.

Tijdstip :
van 25 t/m 29 oktober 2023
Schip:
MS Rhein Prinzessin
Prijs vanaf: 
€ 589,00 per persoon.
Verzorging : 
op basis van vol pension

Inclusief: 
•   Inchecken op onze centrale opstapplaats in Grave (De Brouwketel in Escharen);
•   Luxe Comfort Class touringcar met ervaren chauffeur;
•   4 nachten verblijf op het MS Rhein Prinzessin; 
•   Verzorging op basis van vol pension vanaf de lunch op de eerste dag 
     t/m een light lunch op de laatste dag;
•   Koffie- en theebuffet in de salon van 10.00 tot 18.30 uur
•   Captains Diner en Captains Cocktail ;
•   Bezoek aan en rit naar de Rijksburcht in Cochem;
•   Bezoek met glas wijn aan het Sekt Museum in Koblenz;
•   Bezoek aan de Geiser in Andernach;
•   Alle genoemde excursies en entreegelden (zie het dagprogramma).
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