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Dagtocht Marken & Volendam 2019
Dagtocht Marken & Volendam 2019
Een verzorgde dagtocht met koffiestop en diner!
Ontdek en beleef vervolgens de unieke sfeer van Volendam, Marken en het IJsselmeer.
Laat u onderdompelen in de rijke historie van dit bijzonder stukje Nederland. De Dijk van
Volendam heeft vele snuffelwinkeltjes, restaurants en terrasjes, waar u kunt genieten van
de authentieke sfeer en het uitzicht op de haven en het water. Wij bieden u de
mogelijkheid om op eigen gelegenheid een bezoek te brengen aan dit dorp.
Belangstellenden kunnen zich op de foto laten zetten in authentieke klederdracht. U kunt
ook lekker uitrusten op een van de vele terrasjes.

PROGRAMMA
Na de opstaproute rijden we rechtstreeks naar Marken met onderweg een stop voor
koffie/thee en gebak. Aan het einde van de morgen komt u aan in Marken waar we
inschepen op de Marken Express; Vanuit de haven varen we in 30 minuten naar
Volendam. Na aankomst heeft u vrije tijd in Volendam en kunt u bijvoorbeeld de Dijk
bezoeken met zijn vele snuffelwinkeltjes, restaurants en terrasjes. Honderden toeristen
genieten dagelijks van de authentieke sfeer en het uitzicht op de haven en het water.
Optioneel: stadswandeling om 14.30 uur o.l.v. een gids in klederdracht. De gids vertelt u
tijdens een wandeling langs bekende plaatsen wetenswaardigheden over Volendam en
zijn bewoners.
Om 16.00 uur vertrekken we uit Volendam en dineren aan de boulevard van
Scheveningen. Thuiskomst op de diverse plaatsen tussen 21.30 - 22.15 uur
Een complete dag in de sfeer van water en zee!
INCLUSIEF
vervoer met luxe Keurmerk touringcar o.a. voorzien van airconditioning, toilet,
DVD-speler
koffie/thee (2x) met gebak op de heenreis
boottocht Marken - Volendam
3-gangendiner op de terugreis
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EXCLUSIEF
lunch
drankjes bij het diner
wandeling met gids (1 uur)
verzekeringen ( reis- en annuleringsverzekering )
overige, niet genoemde, zaken

OPTIES
Diner 1:
Diner 2:
Wandeling Volendam o.l.v. gids in klederdracht (€ 6,00)
VERTREKDATA
03-10-2019 - € 69,00
OPSTAPSCHEMA VERTREKDATUM: 03-10-2019
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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07.45
08.15
08.00
08.30
07.50
07.30
07.35

