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3 – daagse excursiereis naar Texel 

Texel is bij uitstek een fietseiland. Maar Country Travel gaat u nu verrassen met een busreis waarbij vele 
leuke bezienswaardigheden op het eiland gaan zien.  
 

Tijdstip:    woensdag 24 april t/m vrijdag 26  april 2019 
Hotel :   Hotel De Pelikaan, 
Adres:   Pelikaanweg 18, De Koog 

Website :  www.depelikaan.nl 

 

 
 

Voor de prijzen verwijzen we u graag naar de website van KBO-Best 

 
Inclusief: 

• Busvervoer vanaf de opstapplaats in Best.; 

• 2 nachten verblijf in Hotel De Pelikaan, Pelikaanweg 18, De Koog’;   

• Verzorging op basis van half pension; 

• Tijdens de heen- en terugreis een lunch; 

• Toeristenbelasting. 

• Afscheidsdinner. 
 
Exclusief:  
Verzekeringen, deze kunt u wel via Country Travel afsluiten:  

• Annuleringsverzekering 6,9% 

• Reisverzekering € 2,50 per dag. 

• De niet vermelde maaltijden 

• Uw persoonlijke uitgaven zoals drankjes e.d.  
 
 

http://www.depelikaan.nl/
https://kbobest.nl/?s=texel
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Welke excursies en entreegelden zijn in de prijs inbegrepen: 

• Bezoek aan Kaap Skil museum; 

• Bezoek aan Ecomare; 

• Bezoek met rondleiding op Schapenbedrijf De Waddel;  

• Koffie/thee met broodje Schapenkaas op de Waddel; 

• Bezoek aan het Schipbreuk en Juttersmuseum Flora;  
 
Minimum aantal deelnemers: 30   
Om organisatorische redenen kan worden afgeweken van het programma.  
 
 
 

 3 – daagse  excursiereis naar Texel 

Woensdag 24 april 2019, heenreis Texel 
Vanaf uw opstapplaats in Best rijden we richting Den Helder. Voordat we de boot op gaan zoeken we 
een leuke plaats voor de lunch. Vanaf de boot maken we nog een uitstapje naar het Kaap Skill Museum.  
 
Donderdag 25 april 2019, Texel, met o.a. bezoek aan Ecomare 
Vandaag gaan we het eiland verder bekijken. Een van de bezienswaardigheden die we gaan bezoeken, is 
het zeehonden opvangcentrum Ecomare, waar we een kijkje in de keuken krijgen. Na Ecomare gaan we 
op bezoek bij het Schapenbedrijf De Waddel in Den Burg, waar we koffie/thee met een heerlijk 
zelfgebakken broodje met Schapenkaas krijgen. Aansluiten heeft u nog voldoende tijd om Den Burg te 
bezoeken. 
 
Vrijdag 26 april 2019, Texel en terugreis 
Na het bezoek aan het museum sluiten wij ons bezoek aan Texel af met een heerlijke lunch. 
Aangekomen op het vasteland vervolgen we onze weg naar de opstapplaats.  
Maar deze bereiken we eerst nadat we nog genoten hebben van een afscheidsdiner. 

 
 

 

Contact gegevens CountryTravel: 

Adres        : Lochtenburg 47 
Postcode        : 5481 CN 
Woonplaats    : Schijndel 

Telefoon no.   :  +31 (0)73 – 6.89.26.06 
Mobiel no.      :  +31 (0)6 – 22.57.40.38 
Email             :  info@countrytravel.nl 
Website         :  www.countrytravel.nl 

Contact gegevens KBO Best: 

Adres        : Mauritslaan 10 
Postcode        : 5684 LE 
Woonplaats    : Best 

Koos de Laat   :  Coördinator evenementen 

Mobiel no.      :  +31 (0)6 - 52.33.71.63  

Email             :  jdelaat1@kpnmail.nl 
Website         :  https://kbobest.nl 
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