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Zomerse dagtocht met buffetcruise 2019
Zomerse dagtocht met buffetcruise 2019
Een geheel verzorgde afwisselende dagtocht met bezoek aan het Zilvermuseum te
Schoonhoven en een drie uur durende boottocht over de Linge met dinerbuffet aan boord.

PROGRAMMA
Aan het einde van de morgen komen we aan in Schoonhoven, gelegen aan de brede
rivier de Lek. Het stadje is vooral bekend om zijn om zijn zilverindustrie en het werk van
ambachtelijke goud- en zilversmeden. Het heeft een kleinschalige karakter met een
eeuwenoud stratenpatroon, havens en singels, monumenten en zilverwerkplaatsen. In
Hotel Belvedere wordt een koffietafel geserveerd.
Na de lunch brengt u een bezoek aan het Schoonhovens Zilvermuseum Rikkoert.
U wordt rondgeleid in het EDELambachtshuys, zodat u alles te weten komt over de
historie van het Schoonhovense zilver, de zilversmid en het gebouw. Uw gids vertelt over
het zilver dat werd gebruikt in de synagoge en de historie van de Schoonhovense
Edelsmeedkunst.
De excursie met het thema “Zilver in de Synagoge” in het EDELambachtshuys, de
voormalige Synagoge van Schoonhoven, bestaat uit:
Film.
Rondleiding op de vrouwengalerij met antiek Schoonhovens zilver (1600-1930).
Demonstratie door de zilversmid en een bezoek aan de Joodse ‘Mikwah’.
Bezoek aan de zilversmidswinkel.
's Middags rijden we via een toeristische route naar Leerdam
Omstreeks 15.45 uur aankomst en inschepen bij Rederij Leerdam voor de unieke
afsluiting van deze dag: een drie uur durende cruise over de Linge met een uitgebreid
koud en warm buffet aan boord inclusief dessert. Tijdens de cruise kunt u naast het
dinerbuffet genieten van een adembenemend stukje Nederland vanachter glas in de luxe
binnensalon, of in de zon of met een frisse neus op de buitendekken. Bij vertrek heeft u
een mooi uitzicht op de haven, de oude stadswallen en de “Royal Leerdam ” Kristal
fabrieken. Vervolgens ziet u, afhankelijk van de waterstand en het tijdstip, stroomop- of
afwaarts vanuit Leerdam, het prachtige decor van de Linge aan u voorbij trekken.
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Thuiskomst tussen 20.30 / 21.30 uur.
INCLUSIEF
Reis met Keurmerk touringcar,o.a. voorzien van airconditioning, toilet, DVD-speler
Koffie of thee met een versnapering in de touringcar
Koffietafel met kroket
Bezoek Zilvermuseum Rikkoert
Buffetcruise over de Linge 3 uur
EXCLUSIEF
Consumpties tijdens de cruise
Overige, niet genoemde, zaken
MEER INFORMATIE
Dieetwensen kunt u bij reservering aan ons opgeven.

VERTREKDATA
26-06-2019 - € 79,00
OPSTAPSCHEMA VERTREKDATUM: 26-06-2019
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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08.55
09.25
09.10
09.40
09.00
08.40
08.45

