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Dagtocht Roermond met Designer Outlet
Dagtocht Roermond met Designer Outlet
Roermond is rijk aan veel prachtige oude gebouwen, musea, industrieel erfgoed, mooie
parken en gezellige cafés en restaurants. De geschiedenis van de stad is nog altijd terug
te zien in het straatbeeld en daarvan zijn de Sint-Christoffelkathedraal en de Munsterkerk
mooie bezienswaardigheden. Naast prachtige kerken zijn er ook veel kloosters te
bewonderen in Roermond. Liefhebbers van winkelen zijn bij Roermond ook aan het juiste
adres. Ga bijvoorbeeld shoppen in Designer Outlet Roermond, op loopafstand van het
centrum.
Op de website van het Designer Outlet Roermond vindt u zowel een plattegrond als een
merkenoverzicht. Enkele namen die u tegenkomt: BOSS, Dolce & Gabbana, Polo Ralph
Lauren, Diesel, Nike, Seiko, Michael Kors etc. Designer Outlet Roermond ontvangt elk
jaar 5 miljoen bezoekers uit binnen- en buitenland!

PROGRAMMA
Na de opstaproute rijden we rechtstreeks richting Roermond. De geplande aankomst is
11.30 uur; om 18.30 uur vertrekken we, met uw aankopen van die dag, vanaf het
parkeerterrein bij de Designer Outlet. Thuiskomst op de diverse plaatsen 20.30 - 21.30
uur.
INCLUSIEF
vervoer met luxe Keurmerk touringcar, o.a. voorzien van airconditioning, toilet,
DVD-speler
MEER INFORMATIE
COVID19:
M.i.v. 23 maart 2022 gelden er geen beperkende maatregelen meer.
Wij gaan ervan uit dat al onze reizigers vrij zijn van covidklachten; koorts,
verkoudheidsklachten of andere ziektesymptomen.
Boeken zonder risico! Mochten er zodanige maatregelen rond COVID-19 zijn dat de reis
niet door kan gaan dan kan er. zonder kosten, worden geannuleerd (m.u.v. premie voor
extra afgesloten verzekeringen) en ontvangt u het betaalde bedrag van ons retour.
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VERTREKDATA
07-10-2022 - € 38,00
OPSTAPSCHEMA VERTREKDATUM: 07-10-2022
Axel
Rooseveltlaan, De Halle
Borssele
Garage AMZ
Goes
Stationspark t.h. van broodjeszaak 't Smoske
Hulst
Stationsplein
Kruiningen
Kruiningen, bushalte de Uitkijk
Middelburg
ZEP, busparkeerplaats MiniMundi
Terneuzen
Alvarezlaan, Albert Heijn
Vlissingen
Stadhuisplein/hoek Brouwenaarstraat
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