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Dagtocht Haarlem of Beverwijkse Bazaar
Dagtocht Haarlem of Beverwijkse Bazaar
Haarlem heeft alles in huis voor een leuk dagje in de stad. De historische binnenstad is
omringd door grachten en singels en wordt gekenmerkt door de vele karakteristieke
straatjes, monumenten en één van de mooiste pleinen van Nederland, de Grote Markt. Er
zijn genoeg bijzondere en unieke winkels om te ontdekken.
De Gouden Straatjes van Haarlem zijn: de Zijlstraat, de Koningstraat, de Gierstraat, de
Schagchelstraat, de Kleine Houtstraat, de Anegang en de Warmoesstraat. Een bezoek
aan Haarlem is niet compleet zonder een bezoek aan Molen de Adriaan. Gelegen aan het
Spaarne zie je deze stellingmolen al van ver.
Of brengt u liever een bezoek aan Europa's grootste overdekte markt? Dat kan!
De Bazaar in Beverwijk is een kleurrijke combinatie van outlets, winkels, kramen en food
stands. U vindt hier een grote diversiteit aan producten uit de hele wereld, maar liefst 50
culturen zijn vertegenwoordigd!
Daardoor is De Bazaar net een wereldreis van een dag, 2.000m2 groente, fruit en ander
lekkers waar de chefkoks uit regio ook op af komen.

PROGRAMMA
Na de opstaproute vertrekken we richting Haarlem. Geschatte aankomst in Haarlem is
10.30-11.00 uur.
Kwartiertje later aankomst bij de Beverwijkse Bazaar. Om ca. 13.30 uur zal uw chauffeur
met de AMZ touringcar een extra transfer verzorgen van de Bazaar naar Haarlem.
Voor de terugreis is de vertrektijd vanaf de Bazaar om 17.00 uur en vanuit Haarlem ca.
17.15 uur.
We rijden rechtstreeks terug naar Zeeland. Thuiskomst tussen 20.00 - 21.00 uur.

INCLUSIEF
Vervoer met luxe Keurmerk touringcar, o.a. voorzien van airconditioning, toilet,
DVD-speler
EXCLUSIEF
Overige consumpties en maaltijden
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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.

VERTREKDATA
22-10-2022 - € 39,00
OPSTAPSCHEMA VERTREKDATUM: 22-10-2022
Axel
Rooseveltlaan, De Halle
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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