8 - daagse linedance reis over het IJsselmeer met
Countryduo Ted en Helen en DJ en naar
Winterberg in het Sauerland met DJ Bert

Schip: MS Rhine Princess

Hotel: Hotel Resort Winterberg

Opstapplaatsen:
Best, Tilburg, Etten-Leur, Rotterdam, Rijswijk, Amsterdam, Zaandam, Den Bosch, Utrecht
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Deze 8-daagse linedance reis kunnen wij u aanbieden voor:
Rijndek 2 - persoons hut zonder lift + 2 – persoonskamer Winterberg
Rijndek 1 - persoons hut zonder lift + 1 – persoonskamer Winterberg
Rijndek 3 - persoons hut zonder lift + 3 – persoonskamer Winterberg
Moezeldek 2- persoons hut + 2 – persoonskamer Winterberg
Moezeldek 1 - persoons hut + 1 – persoonskamer Winterberg
Promenadedek 2 - persoons hut + 2 – persoonskamer Winterberg
Promenadedek 1 - persoons hut + 1 – persoonskamer Winterberg

€ 699,00 p.p.
€ 799,00 p.p.
€ 679,00 p.p.
€ 749,00 p.p.
€ 849,00 p.p.
€ 779,00 p.p.
€ 879,00 p.p.

Deze gecombineerde reis kunt u ook apart boeken als Ijsselmeer cruise
of als linedance midweek reis naar Winterberg.

Inclusief:
• Vervoer vanaf uw opstapplaats naar het schip v.v.;
• Luxe Comfort Class touringcar met ervaren chauffeur;
• 3 nachten verblijf op het MS Rhine Princess;
• Op het MS Rhine Princess verzorging op basis van vol pension vanaf het diner op 22
oktober 2021 t/m het ontbijt op 25 oktober 2021;
• Captains Diner;
• 4 nachten verblijf in Hotel Resort Winterberg;
• In Hotel Resort Winterberg verzorging op basis van half pension vanaf het diner op
maandag 25 oktober 2021 t/m het ontbijt op vrijdag 29 oktober 2021;
• Afscheidsdiner in De Brouwketel in Escharen;
• Alle genoemde excursies en entreegelden (zie het dagprogramma);

Exclusief:
Verzekeringen, deze kunt u, i.v.m. Corona, nu niet via Country Travel afsluiten:
• De niet vermelde maaltijden.
• Uw persoonlijke uitgaven zoals drankjes e.d.
Minimum deelname: Voor het schip 80 personen en voor Winterberg 50 personen Om
organisatorische redenen kan worden afgeweken van het programma.
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Dagprogramma 8 - daagse linedance reis 22 t/m 29 oktober 2021
over het IJsselmeer met Countryduo Ted en Helen en DJ en
naar Winterberg in het Sauerland met DJ Bert

Dag 1 Lelystad – Lemmer
Vanaf uw opstapplaats brengen wij u met een Luxe Comfort Class touringcar naar Lelystad. U
scheept rond de klok van 15.00 uur in. Nadat men u naar uw hut heeft begeleid kunt u, al rustig
genietend van de vaart naar Lemmer, bekomen van de busreis. Al snel staat het diner klaar en
kunt u zich culinair laten verwennen. In de avonduren wordt u muzikaal verwend met de muziek
van Countryduo Ted en Helen, die ondersteund worden door een DJ. .

Dag 2 Lemmer – Medemblik – Enkhuizen
De vroege vogels kunnen, tijdens het ontbijt, het schip alweer zien vertrekken vanuit Lemmer
We steken het IJsselmeer over waar we tegen lunchtijd aankomen. Na de lunch krijgt u de
gelegenheid om het Bakkerijmuseum onder begeleiding te bezoeken. Na het bezoek aan het
Bakkerijmuseum licht de Rhine Princess het anker en tijdens het diner vaart het schip naar
Enkhuizen. Aangekomen in Enkhuizen kunnen we de kuiten weer smeren om op de muziek van
Countryduo Ted en Helen weer een fijne avond te linedancen.

Dag 3 Enkhuizen – Hoorn
Uiteraard hebben we eerst weer een heerlijk, uitgebreid ontbijt. Voordat we Enkhuizen verlaten
maken we, onder begeleiding van een gids, nog een wandeling door Enkhuizen. Teruggekomen
op het schip wordt het anker weer gelicht, en varen we tijdens de lunch, naar Hoorn. In Hoorn
bezoekt u het Museum van de 20e eeuw. Het Museum van de 20e eeuw is een waar Feest der
Herkenning. Je ontdekt leuke voorwerpen van vroeger, maar leert ook over armoede, hard en
lang werken en eenvoudige woonomstandigheden. Niet eerder veranderde er in één eeuw
zoveel als in de twintigste eeuw! Een eeuw die iedereen meer vrije tijd bezorgde, eenieder
mobieler maakte, denk maar aan auto en (brom)fiets, een eeuw die ons over de hele wereld liet
communiceren en onze samenleving drastisch veranderde. Wanneer u bent uitgekeken,
wandelt u weer richting het schip waar u weer kunt bekomen van de vermoeienissen en waar
het CAPTAINS DINNER voor u klaar staat. Iets later dan op de andere avonden wordt u weer
verwend door Countryduo Ted en Helen met ondersteuning van een DJ.

Dag 4 Hoorn – Lelystad
Alweer de laatste dag dat we kunnen genieten van het uitgebreid ontbijtbuffet. We laten Hoorn
achter ons en varen naar Lelystad waar we ontschepen. U reist verder naar Winterberg waar u
kunt gaan genieten van een mooie linedance midweek met DJ Bert. Voordat we aankomen in
het hotel bezoeken we nog de Kahler Asten. Aansluitend vertrekken we naar Hotel Resort
Winterberg in Winterberg. In de avonduren natuurlijk Countrymuziek.
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Dag 5 Winterberg – Willingen – Winterberg
Na het heerlijke ontbijt brengen we een bezoek aan het mooie plaatsje Willingen dat u naar
hartenlust kunt verkennen. Natuurlijk brengen we een bezoek aan de plaatselijke glasblazerij.
Tevens laten we ons rondleiden met proeverij in het Upländer Milch Muhseum. We keren weer
tijdig terug naar het hotel, waar we na het diner met de country beentjes van de vloer kunnen.

Dag 6 Winterberg – Oberkirchen – Bad Arolsen - Winterberg
Na het ontbijt brengen we een bezoek aan de Kunstsmederij Schütte in Oberkirchen. Na de
middag gaan we de geboorteplaats van Koningin Emma bezoeken in het Residenzschloss
Arolsen in Bad Arolsen. Hierna rijden we weer terug naar het hotel. In de avond weer linedance.

Dag 7 Winterberg – Warstein - Winterberg
We brengen een bezoek aan een Brauerei. In de namiddag bezoeken we de Bilsteinhöhle in
Warstein of als alternatief kan men een wandeling maken door het naastgelegen Wildpark van
de stad Warstein. De terugweg naar het hotel zal weer tijdig worden aangevangen. Alweer de
laatste muzikale ondersteuning van DJ Bert.

Dag 8 Winterberg – Willingen – Escharen – Opstapplaats
Het laatste ontbijt is alweer een feit. Maar voordat we weer naar Nederland gaan, gaan we eerst
nog naar het zeer bijzondere Curioseum in Willingen. Bekomen van verbazing en oude
herinneringen rijden we verder richting Nederland, waar we in Escharen van ons afscheidsdiner
gaan genieten. Daarna wordt u weer teruggebracht naar uw opstapplaats.

Minimum deelname: Voor het schip 80 personen en voor Winterberg 50 personen Om
organisatorische redenen kan worden afgeweken van het programma.

Contact gegevens:
Adres
Postcode
Woonplaats

: Lochtenburg 47
: 5481 CN
: Schijndel

Telefoon no.
Mobiel no.
Email
Website

:
:
:
:

+31 (0) 73 – 6 89 26 06
+31 (0) 6 - 22 57 40 38
info@countrytravel.nl
www.countrytravel.nl
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