Thilly Frank – Diessen

waardering

Weekend van The Sunshine Dancers. We hebben een super weekend gehad
alles was zeer goed georganiseerd voor herhaling vatbaar.
Wat een super weekend was het. Geweldige locatie, heerlijk eten, feweldig
personeel, geweldige kamers en geweldige organisatie van Country Travel. De
foto's kun je bekijken op onze facebook site St. The Sunshine Dancers.
Heb erg genoten mooie kamers.Alles was toppie Heel lief personeel Mooi
Hotel en niet te vergeten mooie omgeving.Denk dat ik nog eens terug kom
Een fantastisch weekend met heerlijk eten en gezeliige avonden

Sauerland

waardering

Heel veel gezien,goede schone accommodatie. Prima keuken en vriendelijk
personeel.Heel veel gelachen..Kortom een succes.
Alles was perfect geregeld,dus voor herhaling vatbaar.
Gezellig vanaf het moment van instappen en naar mijn idee hadden we het
ideale gebied en weer. De omgeving sprong overal in mooie frisse kleuren en
het weer was strak helder blauw met ongeveer 25 graden. Heerlijk gedanst,
interessante musea bezocht en het kasteel van koningin Emma. HEEL veel
gelachen en iedereen was uitgelaten en in opperbeste stemming. Het hotel
was goed verzorgd en netjes met goed eten en meer dan voldoende drinken.
Geweldig , whow en super leuke groep is voor ons niets te weinig gezegd.
Zeker voor herhaling vatbaar.*
Hele fijne dagen gehad vanaf bij het binnenkomen in Soerendonk tot de
laatste dag in Soerendonk. Dank ook aan Mathieu die ons veilig heeft
vervoerd. Heerlijk gegeten en gedronken, mooie excursies, gezellige mensen
veel gelachen. Kortom voor herhaling vatbaar. Voor mij was het lopen een
beetje veel, maar ach kleinigheidje blijf je houden. Willy
Met dank aan de organisatie en chauffeur en onze DJ Bert.
Het was een heel fijn weekend. Mooi knus hotel, goed verzorgd lekker eten.
Fijn gezelschap. Lekker gedanst. Leuke excursies. Nieuwe mensen leren
kennen en veel gelachen. Zeker voor herhaling vatbaar
Heel gezellig weekend Sauerland.!
Veel gezien, mooie omgeving. Goed hotel en heerlijk gegeten. Goede
organisatie en voor herhaling vatbaar!
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Zwarte Woud

waardering

De vakantie in Harmersbach was super gezellig: hele aardige reisgenoten, een
mooie omgeving, elke dag leuke uitstapjes, mooi weer (op één dag na) en een
prima hotel. We hebben ervan genoten!
een super gave gezellige skonne veel gelachen, vakantie, we hebben mooie
excursie's gehad, goei hotel, het zat weer helemaal goed in elkaar, ik heb
genoten, dikke kus voor Bert en Ad
De vakantie in Harmersbach was super gezellig: hele aardige reisgenoten, een
mooie omgeving, elke dag leuke uitstapjes, mooi weer (op één dag na) en een
prima hotel. We hebben ervan genoten!

Texel

waardering

Super mooi hotel, vriendelijke mensen en leuk dansweekend gehad. Heel erg
aan te bevelen aan iedereen. Mooie omgeving vlak bij strand en de koog.

Drenthe juni 2018

waardering

Wij vonden het een fijn weekend, heel goed verzorgd. Goed hotel, prima eten,
goede kamers en leuke country avonden gehad waar we fijn hebben gedanst.
Maar vooral door de geweldige inzet van Ad & Bert, er was niets te veel voor
jullie. Wij hebben dat zeer op prijs gesteld. Zeker voor herhaling vatbaar.
Wij (Cees en Tonnie) hebben een geweldig weekend gehad.
Dank aan de organisatoren. Ik heb veel gedanst en Cees heeft van de muziek
genoten. Het eten was erg goed. Overdag hebben de heren Ad en Bert
gezorgd voor een leuke invulling van de dag. Deze dagen zijn zeker voor
herhaling vatbaar. Bedankt voor alle gezelligheid en de goede zorgen.

Spanje

waardering

Van deze reis zijn er helaas geen ervaringen binnen gekomen

Moezel

waardering

Voor de vierde keer met de cruise mee geweest samen met een clubje van
mijn dansgroep. Ook deze keer hebben wij weer genoten van de gezellige
sfeer, het eten dat overdadig was, de vriendelijke bediening en de leuke
dansavonden.
Namens mijn dansgroepje. TOP
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Het was weer top we hebben weer kunnen genieten van alles de ontvangst op
het schip het gezellige samenzijn met lekker en ( veel ) eten en de gezellige
dansavonden en natuurlijk niet te vergeten de mensen van de organisatie
bedankt allemaal op naar de volgende vacantie.
Joke en André
wat een geweldige reis.Voor de tweede keer dit mogen meemaken je word als
VIP behandeld alles is Top geregeld .dikke pluim voor de organisatie in een
woord Geweldig.iedereen bedankt voor de gezelligheid en wie weet tot
volgend jaar
Niet veel woorden nodig, moeilijk te overtreffen zo geweldig.
Voor de eerste keer hebben wij op de Moezel met een cruise schip met
Country travel gevaren. Het was geweldig. Alles was super goed geregeld. De
bediening van het schip was uiterst vriendelijk en zeer professioneel. Mooie
gedekte tafel, overheerlijk( en veel ) eten. Mooie schone hutten, vriendelijke
housekeeping. En heerlijk gedanst. We zijn echt in de watten gelegd, wat een
koninklijk gevoel beleving geeft. 😀 geweldigge organisatie. Bedankt.
De Country cruise op de Moezel was gewoon top. Het eten afwisselend en de
vergezichten prachtig. De mensen die uit alle hoeken van Nederland komen
kunnen goed overweg met elkaar en maken van elke dansavond een feest en
dit onder leiding van de DJ's
Voor ons de 2e reis bij Countrytravel. Anderen die als eens een bootreis
hadden gedaan vertelde ons dat het geweldig zou zijn. Voor ons is er maar een
(1) woord hiervoor: OVERWELDIGEND. We hebben geweldig gegeten,
ontzettend veel gelachen en veel LineDance dansen kunnen meedoen.
We zullen nog HEEEELLLL lang blijven nagenieten van deze reis en de gezellige
momenten die we mochten ervaren. Mooie gesprekken tijdens het borrelen,
een kop koffie in de ochtend of de wandeling naar de excursie zullen nog lang
nablijven Dank je wel allemaal. Bert en Arianne

Luxemburg

waardering

Superrrrrrr mooiiiiii weekend, veel gezien, gedanst, plezier gehad en goed
eten, op naar het volgende jaar 2019💐💃🥂🍻
Zoals gewoonlijk was dit weekend weer fantastisch.Alles was perfect
geregeld.Ik kijk al uit naar de reisjes van 2019.
Weer een geweldig leuk weekend gehad met Country Travel.
Veel gedaan en veel gedanst en wat was het weer gezellig!
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