GROEPSDAGTOCHTEN

Vertrouwd op reis! Dat doet u met Zwaluw Reizen.

www.zwaluwreizen.nl
0183-441369 - info@zwaluwreizen.nl

Molen van Sloten & Amsterdamse grachten (Noord-Holland)
De Molen van Sloten is een func(onerende poldermolen en tevens de enige voor het publiek
toegankelijke molen in Amsterdam. De molen ligt aan de rand van de stad bij de Ringvaart en zorgt
er voor dat het waterpeil in de lager liggende omgeving onder een bepaald niveau blij1. U krijgt een
rondleiding door de molen en daarbij krijgt u uitleg over de werking van de molen. Naast de molen
vindt u het Kuiperijmuseum waar u ook een kijkje kunt nemen.
In de middag gaat u een rondvaart maken door de Amsterdamse grachten. Amsterdam is nog
steeds op haar mooist vanaf het water. U ontdekt steeds nieuwe gebouwen, bruggen, doorkijkjes
en nog veel meer.

Vanaf

€ 66,50

Inbegrepen: koﬃe/thee met vlaai, entree en rondleiding Molen van Sloten, koﬃetafel,
rondvaart van 75 minuten, 3-gangen diner, vervoer per touringcar.

Museum ‘t Brabantse Leven en Rondvaart ‘s-Hertogenbosch (Noord-Brabant)
Museum ‘t Brabantse Leven vindt u onder de rook van Den Bosch in het rus(ek gelegen
Den Dungen. Het museum van de familie Van der Heijden herbergt een grote verzameling gereed
schappen en benodigdheden voor beroepen van vroeger. Meer dan 35 ambachten en beroepen uit
het Brabantse leven van vroeger zijn tentoongesteld . Er is een winkeltje van vroeger en een
schooltje. Tijdens de rondleiding wordt u met humor geleid langs alle spullen die het museum rijk is.
Beleef in de middag Den Bosch vanaf het water met een rondvaart op het nostalgische schip de
“Ouwe Dirk”. Den Bosch kent een rijke historie als belangrijk handelsknooppunt.

Inbegrepen: 2x koﬃe/thee + snee krentenbrood en speculaas, entree en rondleiding
Museum ‘t Brabantse leven, koﬃetafel, rondvaart van 1 uur, 3-gangen diner, vervoer
per touringcar.

Vanaf

€ 65,50

Frui+uin De Zandroos en Velorama (Gelderland)
In Aﬀerden vindt u FruiEuin De Zandroos. Maak een leerzame fruitwandeling met fruiEeler Chris die
met veel enthousiasme vertelt over het kweken van acht verschillende fruitsoorten. Ze kweken hier
appels, peren, kersen, pruimen, aardbeien, kiwibessen, kruisbessen en rode bessen.
Het Na(onaal Fietsmuseum Velorama – het enige ﬁetsmuseum dat Nederland rijk is! – herbergt een
schat aan informa(e, compleet met zo’n 250 echte, an(eke exemplaren. Een lust voor het oog, voor
alle genera(es ﬁetslieKebbers.

Vanaf

Inbegrepen: koﬃe/thee met Drutens Waardje (een heerlijk taartje), rondleiding door fruiEuin,
demonstra(e jam koken, proeverij streekprodukten, koﬃetafel, entree Velorama, 3-gangen diner,
vervoer per touringcar.

€ 61,80

De Hollandse Kust (Zuid-Holland)
In Scheveningen begint u de dag met koﬃe en gebak. Hierna gaat u via een mooie route achter de
duinen langs op weg naar IJmuiden. Bij aankomst in IJmuiden staat de koﬃetafel al klaar. Hiervandaan vertrekt u ook voor een rondvaart. De "Haven & Noordzee"- rondvaart is een educa(eve en
avontuurlijke vaartocht door de havens van IJmuiden en bij guns(g weer langs de Noordzeekust. De
schipper gee1 (jdens de vaart een toelich(ng over het reilen en zeilen in de havens.
Na de rondvaart gaat u een bezoek brengen aan het Zee- en Havenmuseum. De vaste collec(e van
het museum gee1 een beeld van de ontwikkelingen en mari(eme ac(viteiten in de IJmond,
vroeger en nu.

Inbegrepen: 2x koﬃe/thee met gebak, koﬃetafel, rondvaart, entree Zee– en Havenmuseum,
3-gangen diner, vervoer per touringcar.

Vanaf

€ 70,70

Bakkerijmuseum en Rondvaart Kempen (België)
Het Kempisch Bakkerijmuseum Luyksgestel is niet zomaar een museum. Het is een gezellige, oude
bakkerij met een ruim 150-jarige oude met takkenbossen gestookte oven en een even oud, nostalgisch snoepwinkeltje. Het stoken, het bewerken van het deeg en het bakken, zoals dat in die (jd
gebeurde kunt u rond de oude troggen helemaal meemaken en er wordt volledige uitleg gegeven.
Vanuit de jachthaven in Mol (B) aan het Zilvermeer vertrekt u met passagiersschip De Zander. De
2 uur durende rondvaart voert u langs de indrukwekkende Kempense meren en kanalen. Geniet van
de natuur in al z’n glorie met de prach(ge vergezichten, de rus(ge deining van het water en het
frisse Kempense groen.

Vanaf

€ 66,-

Inbegrepen: koﬃe/thee met gebak, entree Bakkerijmuseum, uitleg en bakdemonstra(e,
koﬃetafel, rondvaart van 2 uur, 3-gangen diner, vervoer per touringcar.

Het Land van Strijen (Zuid-Holland)
Het Land van Strijen is ‘meer dan een museum’. U begint de dag met een bezoek aan het museum
geves(gd in een voormalige dorpssmederij met woning. Eeuwenlang werd het pand als smederij
gebruikt en ook thans is dit nog mogelijk. Er is nog een volledig smidsveer en aambeeld, terwijl er
ook nog tal van machines aanwezig zijn. Een van de oudste plekjes van de gemeente Strijen is
ongetwijfeld de Sint-Lambertuskerk. Het huidige gebouw kreeg zijn vorm in de 15e, 16e en 19e eeuw
waarin respec(evelijk het koor, het schip en de Noorderaanbouw tot stand kwamen.
In de middag maakt u een rondrit door het Land van Strijen o.l.v. een gids. U rijdt een deel van de
Watersnoodroute 1953, een boeiende excursie langs prach(ge vergezichten, natuurgebieden, het
traject van de hogesnelheidstrein, de tragische watersnoodrampplaatsen en het Hollandsch Diep.

Vanaf

€ 57,65

Inbegrepen: 2x koﬃe met gebak, entree museum, entree kerk, Strijense koﬃetafel, rondrit met
gids, 3-gangen diner, vervoer per touringcar.

Na6onaal Militair Museum en varen over de Vecht (Utrecht)
In het Na(onaal Militair Museum op de voormalige vliegbasis Soesterberg komen verleden, heden en
toekomst van de Nederlandse krijgsmacht tot leven. Ervaar de indrukwekkende collec(e en beleef
zelf de spannende verhalen van onze krijgsmacht. In de grote zaal met der(en meter hoge, glazen
muren vindt u de meest bijzondere collec(e tanks, vliegtuigen, pantservoertuigen en helikopters van
Nederland. Bekijk bijvoorbeeld de Leopord 2A6, een gevechtstank die jarenlang het paradepaardje
van Defensie was. Elk stuk in het museum hee1 een verhaal.
Beleef in de middag de Gouden Eeuw en bewonder de theekoepels en theehuisjes langs de Vecht
(jdens een 2 uur durende rondvaart over de Vecht.

Vanaf

€ 70,35

Inbegrepen: koﬃe met gebak, entree Na(onaal Militair Museum, koﬃetafel, rondvaart over de
Vecht van 1,5 uur inclusief 1 consump(e, 3-gangen diner, vervoer per touringcar.

Boerenbondsmuseum en rondvaart Leukermeer (Noord-Brabant)
In het Boerenbondsmuseum kunt u zien en ruiken hoe het was op een boerderij anno 1900. Het
biedt een unieke combina(e van bezienswaardigheden. Er zijn tuinen en akkers te bewonderen zoals
die zijn ingericht en bewerkt in het begin van de vorige eeuw en een heus dorpsplein. Aan het dorps
plein zijn diverse gebouwen die u mee terugnemen in de (jd. Zo is er een klompenmakerij, een smederij, het café met dorpswinkel, een wevershuisje en een dorpspomp. Er is verder een beugelbaan,
een hoefstal, mandenvlechterij, diverse schuren en een hoogstamboomgaard.
In de middag gaat u een rondvaart maken van twee uur over de Maas en het Leukermeer. Tijdens
de tocht wordt er uitleg gegeven over de Maas en het gebied waar u doorheen vaart.

Inbegrepen: koﬃe met gebak, entree en rondleiding met gids door Boerenbondsmuseum,
koﬃetafel, rondvaart van 2 uur, 3-gangen diner, vervoer per touringcar.

Vanaf

€ 65,90

Manderveense Aardbei en Oranjemuseum (Overijssel)
De Manderveense Aardbei is het bedrijf van de familie Hindriksen in Manderveen en staat in het
teken van aardbeien. Dat wordt in één oogopslag duidelijk wanneer u het erf opkomt. De aardbeien
worden niet in de grond geteeld, maar op een milieu-vriendelijke manier in veenbalen op stellingen
die ongeveer 1.20 meter hoog zijn, zodat er staande kan worden geplukt.
In een ar(s(ek gebouw herbergt het Oranjemuseum met de enige en grootste borden collec(e van
Het Huis van Oranje. Het museum toont allerlei soorten herdenkings- en herinneringsborden, tegel
tjes, lepeltjes, schilderijen, platen, munten, wandkleden. Een pronkstuk in het museum is ook de
Koninklijk gedekte tafel waar (jdens de rondleiding uitgebreid bij s(lgestaan wordt.

Vanaf

€ 63,50

Inbegrepen: koﬃe/thee met sneeuwwafel met verse aardbeien en slagroom, videopresenta(e
en rondleiding, koﬃetafel, entree met rondleiding Oranjemuseum, 3-gangen diner, vervoer per
touringcar.

Historisch Museum De Bevelanden en Rondvaart Oosterschelde (Zeeland)
Het Historisch Museum De Bevelanden in Goes is een museum waarin de geschiedenis van Noord- en
Zuid-Beveland centraal staat. Het museum is geves(gd in een voormalig klooster, dat ook lange (jd
als weeshuis dienst hee1 gedaan. In het museum zijn permanente tentoonstellingen over de burger
wacht en schuEerij (schuEersgilde), inpolderingen en overstromingen, het weeshuis, merklappen, de
stad Goes en Bevelandse klederdracht.
Na de koﬃetafel gaat u een rondvaart maken met het schip “Onrust” door de verrassende
schoonheid van Na(onaalpark Oosterschelde. Een dynamische wereld. Een plek waar zeehonden,
bruinvissen en duizenden vogels zich thuis voelen. Deze rondvaart duurt 2,5 uur en de gids gee1 u
live verslag in het Nederlands.

Vanaf

€ 71,-

Inbegrepen: entree museum De Bevenlanden, koﬃe met Zeeuwse bolus, koﬃetafel,
rondvaart van 3 uur o.l.v. een gids, 3-gangen diner, vervoer per touringcar.

Futureland en Brandweermuseum (Zuid-Holland)
Wilt u meer weten over het baggeren op zee, het opspuiten van een nieuw haventerrein of het
lossen en laden aan de hypermoderne zeekades van de grootste haven van Europa? Bij FutureLand
kunt u het zien en beleven. Daarnaast gaat u een rondvaart maken door het nieuwste en modernste
havengebied van Europa.
In Hellevoetsluis vindt u het Na(onaal Brandweermuseum. Dit is geves(gd in een tweetal voormalige
marinegebouwen, de Kuiperij en het Groot Magazijn, die dateren uit het midden van de achUende
eeuw. Alles wat met de geschiedenis van brand en brandbestrijding te maken hee1, is in het
museum samengebracht.

Vanaf

€ 71,80

Inbegrepen: koﬃe met banketbakkers gebak, inleidende presenta(e FutureLand,
rondvaart van 1 uur o.l.v. een gids, koﬃetafel, bezoek en rondleiding Na(onaal Brandweermuseum,
3-gangen diner, vervoer per touringcar.

Voor nog meer dagtochten ga naar www.zwaluwreizen.nl!
•
•
•
•
•
•

De prijzen zijn per persoon prijzen.
Alle prijzen zijn op basis vanaf 50 personen.
Parkeergelden zijn niet in het tarief inbegrepen.
AKankelijk van beschikbaarheid van de touringcar en loca(es.
Alle dagtochten zijn te boeken vanaf 30 personen.
Onze dagtochten zijn uiteraard naar uw wensen aan te passen.

Is onderdeel van Zwaluw Reizen.

Alle genoemde prijzen in deze folder zijn onder voorbehoud van tussen(jdse wijzigingen en eventuele type– en zeVouten.
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