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De betere hotels

Reisbegeleiding bij alle vliegreizen

Eigen luxe touringcars

Egmond aan zee, Hollandse Kust
Hollandse impressies tussen de Noordzee en
het IJsselmeer

Egmond aan zee
Een “lekker weg in eigen land” bestemming, Egmond aan Zee. Tijdens
deze 5-daagse excursiereis door Noord- en Zuid-Holland ziet u
Hollandse hoogtepunten, kunt u lekker uitwaaien aan zee en
genieten van al dat moois dat ons eigen land te bieden heeft! We
verblijven direct aan het strand, in Hotel Zuiderduin. U zit dus snel
met de voeten in het Hollandse zand! Egmond biedt rust, ruimte en
frisse lucht. Ook fijn: lekker zitten op een van de (verwarmde)
terrassen van de gezellige Egmondse strandpaviljoens. Zeker weten
dat u vol energie weer huiswaarts gaat.

Met vertrouwen op reis!

Opstappen in Limburg

Veel inclusief

5 dagen vanaf

€ 725,- p.p.

Vertrekdata
28 juni 2023

€725

31 juli 2023

€775

1 oktober 2023

€725

Dag 1 - Heenreis
Vanuit onze Limburgse opstapplaatsen rijden we direct naar ons hotel
in Egmond aan Zee. De rest van de middag heeft u ter vrije
beschikking om een strandwandeling te maken of te genieten van
een drankje in één van de strandpaviljoens. Facultatief (en bij slecht
weer) in de namiddag een bezoek aan “Kaasstad” Alkmaar. Dwalend
langs
de
monumenten,
grachten,
winkels,
musea
en
terrassen zult u verrast zijn over de schoonheid van het oude
centrum.
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Dag 2 - Texel o.l.v. gids
Vandaag brengen we een bezoek aan Texel, het grootste
Waddeneiland dat zonder twijfel de meeste afwisseling biedt. Onder
leiding van een lokale gids maken we een rondrit over het
“schapeneiland”, het éne dorpje is nog mooier dan het andere. Lunch
en vrije tijd in de Koog.

Met vertrouwen op reis!

Inclusief
Vervoer per comfortabele touringcar
4 nachten op basis van halfpension
(incl. 1 drankje) in 4* hotel Zuiderduin
Egmond aan Zee
Gebruik van zwembad en sauna
Excursie naar Texel o.l.v. lokale gids

Dag 3 - Den Haag

Excursie naar Den Haag inclusief

Op pad naar onze “hofstad” Den Haag. We maken een
“residentiewandeling”
welke
ons
langs
vele
belangrijke
bezienswaardigheden zal voeren. Vervolgens heeft u vrije tijd in het
elegante centrum met prachtige herenhuizen, statige lanen en grote
parken. Voor de winkelliefhebbers is er meer dan genoeg keuze. Den
Haag beschikt over een enorme rijkdom aan museumschatten,
bezoek dan ook een van de topmusea zoals het Mauritshuis of
Kunstmuseum Den Haag.

Excursie naar Hoorn, inclusief

Dag 4 - Hoorn - Medemblik - Enkhuizen
Een dagje Historisch Holland. We rijden naar Hoorn, van hieruit met
de stoomtram door de bloemenvelden en het typische
polderlandschap naar Medemblik. Van hieruit per authentieke
boot over het mooie IJsselmeer naar Enkhuizen. Hier kunt u eventueel
bezoek brengen aan het Zuiderzee Museum. In de namiddag terug
naar Egmond aan Zee, waar u nog kunt genieten van het strand en
de kust. In de gezellige winkelstraat van Egmond aan Zee vindt u de
leukste winkeltjes met een uniek assortiment.

residentiewandeling
stoomtram naar Medemblik,
boottocht over het IJsselmeer
Excursie naar Volendam
Toeristenbelasting
Begeleiding door deskundige
chauffeur/reisleider

Exclusief
Eventuele verzekeringen
Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking
Verplichte SGR bijdrage € 5,- per
persoon

Dag 5 - Volendam en terugreis
Na het ontbijt verlaten we ons hotel en rijden we naar Volendam. U
heeft vrije tijd om het centrum te bezoeken. In Volendam, het
beroemdste vissersdorp van Nederland, is het hele jaar van alles te
doen. Neem een kijkje in de gezellige haven met oud-Hollandse
schepen. Of laat u fotograferen in traditionele Volendammer
klederdracht en leer meer over de historie van Volendam in één van
de musea. Aan het einde van de middag rijden we terug naar onze
opstapplaatsen in Limburg

Hotel informatie
Hotel Zuiderduin****
Op slechts 100 meter van het strand van Egmond aan Zee ligt ons
viersterren Hotel Zuiderduin. In dit moderne hotel geniet u het hele
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Met vertrouwen op reis!

jaar door van een ontspannen verblijf. Alle kamers zijn comfortabel
ingericht. Het ruime hotel biedt ook een zwembad en sauna. U kunt ’s
avonds nog eventueel genieten van een drankje in de hotelbar.

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamertoeslag: € 160,Hotel website: https://www.zuiderduin.nl/nl/
Hotel adres: Hotel Zuiderduin, Zeeweg, Egmond aan Zee, Nederland
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Overige info
Programma is onder voorbehoud van
wijzigingen
Minimum aantal deelnemers 25
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Ontdek, Selecteer, Boek & Geniet
In een paar stappen geheel ontzorgd op vakantie!
www.zuidenjacobsreizen.com. Altijd de meest uitgebreide
reisomschrijvingen & actuele reisinformatie beschikbaar.

Ook op t
ablet
en smart
phone!

Zoek,
ontdek
& boek!

Per reis is een flyer
ter download, EN op
aanvraag per post
beschikbaar!

Liever persoonlijk
contact?
Bezoek ons reisbureau!
Onder het genot van een
kopje koffie kunt u met onze
ervaren reisadviseurs al uw
reiswensen bespreken!
De Valkenberg 3
Valkenburg a/d Geul
Ma-Vrij: 09.00-17.30 uur
Zat: 10.00-14.00 uur

De flyers liever per
post ontvangen?
Selecteer hier van welke
reizen u een flyer wil
ontvangen, wij sturen hem
u graag toe per e-mail of
per post!

Bel met onze reisadviseurs
085-067 00 15

Stuur ons een e-mail
info@zuidenjacobsreizen.com

VOOR ONS VOLLEDIGE EN ACTUELE AANBOD VERWIJZEN WIJ U GRAAG NAAR ONZE WEBSITE: ZUIDENJACOBSREIZEN.COM

