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50PlusBeurs
Ogen en oren tekort!
De 50PlusBeurs is al 27 jaar ’s werelds grootste evenement voor actieve plussers met
550 stands boordevol informatie, entertainment en aanbiedingen. De 50PlusBuers brengt
vele stands met thema’s als Vakantie, Wonen, Vrije Tijd, Mode & Beauty en Gezondheid.
Probeer e-bikes op het fietsplein, bezoek het autoplein met actuele modellen, geniet van
modeshows en optredens, krijg advies over beleggen en schenkrecht, ontmoet
personalities, test je fitheid, volg leerzame en actieve workshops of maak kans met vele
winacties op mooie prijzen als een avontuurlijke reis of campervakantie. Maak het mee, je
komt ogen en oren tekort!
Heeft u zelf een entreeticket? Boek dan alleen vervoer!
Arrangementen
50PlusBeurs alleen vervoer v.a. € 30,00
50PlusBeurs inclusief entreeticket v.a. € 39,00
* Meer informatie over de arrangementen op de volgende pagina's
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50PlusBeurs alleen vervoer
INCLUSIEF
vervoer met luxe Keurmerk touringcar, o.a. voorzien van airconditioning, toilet,
DVD-speler
koffie/thee met versnapering op de heenreis
EXCLUSIEF
Entreeticket
Overige,niet genoemde, zaken
VERTREKDATA
17-09-2019 - € 30,00
18-09-2019 - € 30,00
20-09-2019 - € 30,00
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Prijs vanaf
€ 30,00

0113 - 351 551
50PlusBeurs inclusief entreeticket
PROGRAMMA
Na de opstaproute rijden rijden we richting de Jaarbeurs in Utrecht waar de beurs
plaatsvindt. Onderweg maken we een korte stop voor koffie met een versnapering ( in de
bus ) . De verwachte aankomst in Utrecht is rond 11.00 uur; we vertrekken om 17.00 uur
richting Zeeland. Thuiskomst op de diverse plaatsen 19.15 - 20.15 uur.
INCLUSIEF
vervoer met luxe Keurmerk touringcar, o.a. voorzien van airconditioning, toilet,
DVD-speler
entreekaart Huishoudbeurs
koffie/thee met versnapering op de heenreis
MEER INFORMATIE
Meer informatie over het programma vindt u hier
VERTREKDATA
17-09-2019 - € 39,00
18-09-2019 - € 39,00
20-09-2019 - € 39,00
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