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Met Keijman op reis

Met een enthousiast en professioneel team 
organiseert Keijman Reizen, als zelfstan-
dige touroperator, jaarlijks voor ca. 35.000 
personen hun 1- of meerdaagse reizen. Dit 
naar zowel bestemmingen in binnen- als 
buitenland. Alle reizen worden met zorg 
en op maat uitgewerkt om een goed resul-
taat neer te zetten. Dit wordt mede bereikt 
doordat uw activiteit/reis door één en de-
zelfde persoon behandeld wordt. Dat deze 
wijze van werken succesvol is blijkt uit het 
toenemend aantal klanten dat hun reis uit 
handen geeft aan Keijman Reizen.

Uw goede gevoel is ons einddoel. Keijman 
Reizen stelt, gebaseerd op uw specifieke 
wensen en geheel op maat, een besloten 
groepsreis voor u samen. De capaciteit 
hiervoor is nauwelijks begrensd, zelfs voor 
groepen van meer dan 500 personen stel-
len wij probleemloos een volledig verzorgd 
arrangement samen. Door onze zéér goede 
contacten met hotelketens en lokale agen-
ten over de gehele wereld zijn wij in staat u 

geweldige aanbiedingen te doen. Wij gaan 
hierbij in uw voordeel tot het uiterste. Er-
vaar het zelf!

Naast groepsreizen zijn wij ook actief op 
de volgende markten:

Keijman Specials
Op de volgende pagina’s kunt u onze 
specials voor dit jaar vinden. Wat dacht u 
van kerstwinkelen in het buitenland, een 
incentivereis voor uw personeel of één van 
de themareizen voor de echte culinaire ge-
nieters? Deze specials zijn slechts een kleine 
selectie uit ons uitgebreide aanbod en ge-
heel naar uw wens aan te passen. 

Schoolreizen
De afdeling school- en studiereizen be-
schikt over een enorme hoeveelheid kennis 
waarmee wij u van dienst kunnen zijn voor 
het organiseren van uw specifieke school 
of studiereis. Toegespitst op uw wensen en 
budget stelt de afdeling een passend voor-

stel samen. Dit kan zowel thematisch als 
recreatief zijn. Maar ook voor grootschalig 
vervoer van uw opleiding bent u hier op het 
goede adres. De doelstelling is, uw studen-
ten te laten genieten van een onvergetelijke 
excursie- of studiereis.

Touringcarverhuur/  
Evenementenvervoer
Keijman Reizen weet als specialist in groeps-
reizen en bedrijfsevenementen als geen 
ander dat het van groot belang is dat het 
vervoer van grote aantallen nauw luistert. 
Wij beschikken over een landelijk dekkend 
netwerk van luxe touringcars en VIP tou-
ringcars, die voor dergelijke vervoersoplos-
singen kunnen worden ingezet. Begeleiding 
tijdens dergelijke grote evenementen is 
voor ons vanzelfsprekend. Doordat er voor 
elk project slechts één aanspreekpunt is, 
blijft het hele proces van A tot Z overzich-
telijk. Neem geheel vrijblijvend contact op 
voor een oriëntatiegesprek.

Verzekeringen
 
Reserveer ook uw verzekering via Keijman Reizen!

Reis-, bagage- en ongevallenverzekering
•	 Europa uitgebreid € 2,23 p.p.p.d
•	 Wereld € 3,29 p.p.p.d 

(incl.13% assurantiebelasting) 
+ eenmalige poliskosten per groep € 5,65

Reis-, bagage- en ongevallenverzekering 
incl. wintersport
•	 Europa uitgebreid € 3,28 p.p.p.d
•	 Wereld € 4,33 p.p.p.d. 

(incl. 13% assurantiebelasting) 
+ eenmalige poliskosten per groep € 5,65

Annuleringsverzekering 5,61% van de 
verzekerde reissom
(excl. 21% assurantiebelasting)
+ eenmalige poliskosten per groep € 6,05

Groepsannuleringsverzekering 7,65% 
van de verzekerde reissom
(excl. 21% assurantiebelasting)
+ eenmalige poliskosten per groep € 6,05

Vliegticketverzekering
€ 5,00 per ticket, af te sluiten op dag van 
boeken
(incl. assurantiebelasting)
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Welkom bij Keijman Reizen!

Ook voor het reisjaar 2018/2019 is 
Keijman Reizen gewoon weer uw ver-
trouwde partner bij de organisatie van uw 
dagtochten en meerdaagse reizen. In dat 
opzicht verandert er uiteraard niets. Zoals 
u van ons gewend bent, staan professio-
naliteit en kwaliteit wederom hoog in het 
vaandel. Wij hopen dat u onze brochure 
met groot genoegen zult doorlezen, en 
zien uw aanvraag met genoegen tege-
moet.

Dankzij onze persoonlijke werkwijze en de 
goede prijs/kwaliteitverhouding heeft  
Keijman Reizen ook in het afgelopen jaar 
weer bijna 35.000 reizigers mogen verwel-
komen. Voor ons een extra motivatie om 
u in het komende jaar wederom een goed 
reisseizoen te laten beleven. 

Dat Keijman Reizen van alle markten thuis 
is, blijkt wel uit de grote diversiteit aan 

reizen die wordt georganiseerd. Naast 
de diverse stedenreizen naar o.a. Berlijn, 
Rome, Boedapest en Brugge/Gent gingen 
er in 2018 duizenden gasten een dagje 
met Keijman Reizen naar steden als Am-
sterdam, Den Bosch, Rotterdam, Gent en 
Brugge. Naast deze populaire bestem-
mingen werden er ook reizen naar onder 
andere Sevilla, Napels, Lissabon, Krakau 
en Luxemburg georganiseerd.

Voor zowel uw dagtochten als meer-
daagse reizen kunt u ook het komende 
jaar weer bij Keijman Reizen terecht, zoals 
gewoonlijk tegen gunstige tarieven en 
geheel toegespitst op uw wensen.

Keijman Reizen is een zelfstandige tour-
operator die in haar 38-jarig bestaan veel 
ervaring en kennis heeft opgedaan met 
het organiseren van besloten groeps-
reizen op maat! Door deze jarenlange 

ervaring en internationale contacten met 
vervoersmaatschappijen, reisagenten, 
hoteliers, restaurants, attractieparken en 
gidsen kunnen wij uw dagtocht of meer-
daagse reis op een professionele wijze 
uitvoeren.

U heeft vanaf het eerste moment dezelfde 
contactpersoon die samen met u alle mo-
gelijkheden bespreekt, u van deskundige 
adviezen voorziet en zorgt dat de reis tot 
in de puntjes verzorgd wordt. Zo kunt u 
met een gerust hart op reis!

Onze slogan ‘De mooiste groepsreizen, 
blijvende herinneringen’ blijft onvermin-
derd van toepassing en wij voorzien u 
graag van een geheel vrijblijvende offerte!

Keijman Reizen
Afdeling Groepsreizen

Contact

Keijman Reizen

Postadres:
Postbus 54
6666 ZH Heteren (NL)

Bezoekadres:
Komkleiland 27
6666 ME Heteren (NL)

Tel.: +31 (0)488 - 48 35 88
Fax: +31 (0)488 - 48 21 88
E-mail: info@keijman.nl

Kantoortijden: 
ma - vrij 08.30 - 17.00 uur
www.keijman.nl

Follow Keijman Reizen:
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Incentive reizen
Een incentive reis is een groepsreis die wordt aangeboden ter 
aanmoediging of als beloning voor het personeel. Met het 
personeel op reis gaan raakt steeds meer in trek, zowel binnen 
als buiten Europa. Een incentive reis is bedoeld als prikkel voor 
het personeel of relaties om een extra inspanning te leveren, een 
verkooptarget te realiseren of de productkennis te bevorderen. 
Een incentive reis onderscheidt zich veelal van een groepsreis 
door het aanbod in bestemmingen, de uitstraling van de reis, de 
duur en het programma.

De mogelijkheden
Anno 2018/2019 ligt bijna iedere bestemming binnen handbereik, 
de mogelijkheden zijn voor een groeps-of incentivereis dan 
ook bijna onbegrensd. In de brochure vindt u verschillende 
bestemmingen welke ideaal zijn voor groepsreizen en 
incentivereizen. Maar dit is echter een kleine greep van 
bestemmingen die Keijman Reizen u kan aanbieden. Onze 

organisatie beschikt wereldwijd over zeer goede en vooral 
betrouwbare contacten en kan u zodoende voor vrijwel iedere 
bestemming, waar dan ook ter wereld, een offerte op maat 
aanbieden.

Onze werkwijze
Elke groeps- of incentivereis is een stukje maatwerk, maar iedere 
offerte wordt naar uw wensen en budget voor u uitgewerkt. 
Voor het inventariseren van uw wensen en budget en het directe 
contact zullen wij u persoonlijk bezoeken. Het succes van een 
groeps- of incentivereis is naar onze mening mede afhankelijk 
van de verwezenlijking van uw wensen en doelstellingen. Onze 
persoonlijke aanpak en oog voor detail zijn hierbij onmisbaar. 
Accuratesse, creativiteit, flexibiliteit, kwaliteit en het enthousiasme 
van ons team zorgen voor de extra toegevoegde waarde! Tevens 
heeft u een vaste projectmanager die tijdens het gehele traject 
uw aanspreekpartner zal zijn. Deze projectmanager zal u tijdens 
uw reis ook begeleiden.

Incentive reizen
Heeft u iets te vieren, wilt u uw collega’s belonen of bent u op zoek naar een manier om de vakkennis van uw 
bedrijf te vergroten? Laat het uw personeel dan aan niets ontbreken tijdens een incentive reis via Keijman Reizen!
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Kerstverlichting, kerstbomen, verschillende 
kraampjes, heerlijke etensgeuren maar bovenal  
een gezellige kerstsfeer. Dat is wat u ervaart als  
u een kerstreis boekt naar één van de kerstmarkten  
in Duitsland, België, Nederland of Engeland.

Kerstmarkten
Duitsland kan gezien worden als de bakermat van de 
kerstmarkten. De ‘Weihnachtsmärkten’ zijn hier ieder 
jaar een ware traditie! Vanaf eind november kunt u weer 
genieten van de leuke kraampjes en de gezellige sfeer 
in de Duitse steden. In Düsseldorf kunt u genieten van 
de meest sfeervolle kerstmarkt en in Essen vindt u een 
internationale kerstmarkt, wat uniek is in Duitsland. In 
Keulen wordt kerst uitbundig gevierd en dit is tevens 
terug te zien in de groot opgezette markt. U kunt ervoor 
kiezen om een kerstmarkt naar Duitsland binnen één dag 
te bezoeken of uw bezoek uit te breiden en meerdere 
steden te combineren. Wat dacht u van de combinatie 
Düsseldorf/Essen? 

In België zijn de kerstmarkten eveneens een waar kerst-
walhalla. De steden liggen vrij dicht bij elkaar waardoor 
een combinatie van twee steden ideaal is. Een combinatie 
Brugge/Gent is dan ook niet weg te denken uit onze 
kerstmarkten special. Twee steden die veel van elkaar 
weghebben, maar toch ook zo verschillend zijn.

Dicht bij huis zijn ook verschillende kerstmarkten welke 
een bezoek meer dan waard zijn. In het zuiden van 
het land ligt Maastricht met een prachtige kerstmarkt. 
Een reuzenrad en een schaatsbaan zijn hier een grote 
attractie. Ook vindt u veel kraampjes met kerstartikelen en 
verschillende lekkernijen. Een andere stad in het zuiden; 
Valkenburg. Een uniek concept van kerstmarkten welke 
plaatsvinden in de grotten. Het is er koud, maar o zo 
gezellig!

Kerstmarkt

Nieuw in ons aanbod: 
kerstcruises
Tijdens deze cruise vaart u van Arnhem naar de twee 
grootste kerstmarkten van Duitsland; Keulen en 
Düsseldorf. De eerste dag is een vaardag, de tweede dag 
bezoekt u Keulen en de derde dag bezoekt u Düsseldorf. 
De laatste dag is wederom een vaardag. Aan boord komt 
u niets tekort want u verblijft op basis van volpension. De 
kerstcruise is een 4-daagse reis, maar natuurlijk is het ook 
mogelijk om de reis in te korten en op de derde avond per 
touringcar terug te reizen.
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Gelegen in de Franse Ardennen ligt de prachtige stad Reims, 
het hart van de champagnestreek met vele gerenommeerde 
champagnehuizen. Reims beschikt over de imposante 
Notre Dame kathedraal die rijk versierd is met prachtige 
beeldhouwwerken.

Het is geclassificeerd als werelderfgoed van Unesco. Slenter 
verder door het pittoreske stadscentrum en geniet van de 
verfijnde sfeer van de champagnehuizen van de stad. In Épernay 
liggen heel wat bekende en prestigieuze champagnehuizen aan 
de Avenue de champagne. Onder deze champagnehuizen zijn 
kilometers lange kelders gewijd aan het bewaren en conserveren 
van champagne.

Excursies
•	  Kathedraal Notre-Dame van Reims: gotisch bouw - 

werk met ruim 2300 beelden aan de buitenkant
•	 Avenue de Champagne: straat met champagnehuizen in 

Épernay
•	 Basiliek Saint-Remi: oudste kerk van Reims
•	 Champagne tour en proeverij: bij Moët & Chandon of andere 

merken
•	 Stadswandeling: langs de hoogtepunten in ReimsG

ro
ep

sr
ei

ze
n 

20
18

 - 
20

19

6 C
ha

m
pa

gn
er

ei
s

Culinaire reis
De ultieme reis voor fijnproevers en levensgenieters! Ontdek 
‘la dolce vita’ in de regio Florence. Goddelijke pasta’s, heuvels 
vol wijngaarden en oude steden waar u ogen tekort komt.

De Toscaanse stad Florence is één groot openluchtmuseum. De 
stad heeft van alles te bieden op het gebied van cultuur, kunst, 
geschiedenis en mode. Nabij de Duomo vindt u onder meer het 
Baptisterium, Museo dell’Opera en de Campaniletoren.

Vergeet daarnaast niet het Palazzo Vecchio aan de beroemde 
Ponte Vecchio en het kunstmuseum Uffizi. En uiteraard treft u in 
Florence sfeervolle terrasjes en restaurants waar u kunt genieten 
van de heerlijke Italiaanse keuken.  
 
De stad Pisa staat bekend om de wereldberoemde toren. Al met 
al voldoende ingrediënten voor een prachtige reis.

Excursies
•	 Toren van Pisa: scheve klokkentoren van de kathedraal Duomo
•	 Kathedraal van Florence: Duomo of  

Basilica di Santa Maria del Fiore
•	 Pastaworkshop
•	  Uffizi: wereldberoemd museum in Florence met werken van o.a. 

Michelangelo en Rembrandt van Rijn
•	 Wijnproeverij
•	 Culinaire wandeling
•	 Botanische tuin: met o.a. prachtige vijvers, kruidentuinen, 

museum, bibliotheek
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Het Oktoberfest is een jaarlijks volksfeest in München. Het geldt 
als het grootste bierfestival ter wereld en wordt jaarlijks door meer 
dan vijf miljoen mensen bezocht. Het feest begint traditioneel 
om 12.00 uur op de eerste zaterdag na 15 september en eindigt 
normaal gesproken op de eerste zondag van oktober. Soms wordt 
het feest verlengd in verband met de Dag van de Duitse eenheid 
op 3 oktober.

Het Oktoberfest wordt op de Theresienwiese, een speciaal 
daarvoor bestemd terrein, gehouden. Dit terrein bevindt zich 
niet ver van het centrum van München. Veel mensen dragen 
traditionele klederdracht waaronder de bekende ‘Lederhose’ voor 
mannen en de ‘Dirndl’ voor vrouwen. Muziek komt enkel van live 
spelende blaaskapellen. 

Het feest bestaat uit een kermis en grote tenten. 
Dit zijn kolossale en mooi aangeklede tenten, waarvan de 
grootste plaats biedt aan zo›n 10.000 personen.  
Om de tent heen bevindt

zich een zogenaamde biertuin. Er worden zes verschillende 
biermerken geschonken (Augustiner, Hacker-Pschorr, Löwenbräu, 
Spaten, Paulaner en Hofbräu).  
 
Het is wettelijk vastgelegd dat alleen in München gebrouwen bier 
mag worden geschonken.  Traditiegetrouw wordt het bier alleen 
geserveerd in een bierglas met een inhoud van een liter. Twee 
tenten zijn wijntenten waar voornamelijk wijn geschonken wordt.

Oktoberfest

Surfreis
Wilt u de grens eens wat verleggen met uw gezelschap? Zoekt u 
een actieve en uitdagende reis? Dan is een surfreis daar uitermate 
geschikt voor. Binnen Europa zijn er al genoeg bestemmingen 
waar de golven naar u lonken. 

Denk bijvoorbeeld aan de prachtige kusten van Zuid-Frankrijk, 
Portugal of Spanje. Is de groep al meer gevorderd?  
 
Dan behoren bestemmingen als de Canarische eilanden, Marokko 
of zelfs Brazilië tot de mogelijkheden. Wil u liever een combinatie 

van tapas eten, mooie steden bezoeken en natuurlijk surfen? Dan 
is Bilbao hier zeer geschikt voor. De golven kunt u opzoeken in de 
baai van Zarautz, en vanaf Bilboa zijn tripjes naar San Sebastián of 
Biarritz mogelijk.

Excursie 
•	 Yogalessen	onder	leiding	van	een	ervaren	instructeur 
•		 Mountainbike	huur	incl.	routes 
•		 Een	gezamenlijke	barbecue	op	het	strand 
•		 Uitstapje	naar	een	nabijgelegen	stad
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Algemeen en Specials
Algemene info 2 
Specials - Incentive reizen 4
Specials - Kerstmarkt 5
Specials - Culinaire reis en champagnereis 6
Specials - Surfreis en Oktoberfest 7

Dagtochten
Rondvaart en ‘op stap met Beppie’  9
Rotterdam te voet en te water | Maastricht te voet  
en water  10
 Utrecht te voet en te water | Den Bosch te voet  
en te water  11
Actief in de grotten van Valkenburg |  
Giethoorn te fiets en te water | Typisch Volendam  12
Brugge te voet en water | Gent Culinair  13
 Brugge binnenste buiten | Interactief Gent |  
Proef Antwerpen | Brusselse bonbons en bier 14
Londen, the place to be | Paris Je t’aime |  
Movie Park Germany 15

Meerdaagse reizen
Den Haag en Scheveningen 16
Amsterdam | Maastricht en Valkenburg 17
Rotterdam 18

Antwerpen 19
Gent en Brugge 20 
Brussel | Leuven 21
Mechelen en Antwerpen | Luik en Maastricht 
La Roche-en-Ardenne 22
Lille en Reims 23 
Parijs 24
Normandië | Nice 25
Londen 26
Edinburgh | Dublin 27
Berlijn 28 
Hamburg 29 
Keulen | Trier 30
Dresden en Praag | Luxemburg 31 
Stockholm | Kopenhagen 32
Tallinn | Riga 33 
Wenen | Kraków 34 
Praag 35 
Budapest 36 
Athene 37 
Barcelona 38 
Valencia | Madrid 39 
Málaga | Sevilla 40 
Lissabon 41 
Porto 42
Florence | Napels 43
Rome 44
Marrakech | Istanbul 45
Algemene informatie 46

Inhoud
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U begint de dag met een rondvaart door de 
Amsterdamse grachten, waarbij u geniet van de 
Amsterdamse grachtengordel. Bij terugkomst staan 
de échte Mokumse ‘Beppie’ en haar nichtje u op 
de steiger op te wachten en zullen u uitbundig 
ontvangen. Deze rasechte Amsterdammers kennen 
alle buurten op hun duimpjes! U kunt kiezen voor 
de Jordaan of de Rosse buurt. Ze zijn dol op gouden 
engeltjes en andere tierelantijntjes en qua kleding 
houden ze van panter- en luipaardprints. Tussen de 
laatste roddels door, vertellen ze u graag de leukste 
verhalen over de stad en haar inwoners. Met deze 
‘doorgesjeesde’ Amsterdamse volksvrouwen is uw 
wandeling nooit saai!  

Onderweg bezoekt u een bruin café voor een 
‘pikketanissie’ en een bittergarnituur en u eindigt de 
tour ook in een café met 2 drankjes. Inclusief vervoer 
per luxe touringcar en een 3-gangen diner tijdens de 
terugreis.

Dagtochten
Gezellig een dag samen weg ter ere van een jubileum, 
voor de teambuilding of gewoon een leuke dag beleven 
met uw collega’s. Keijman Reizen biedt u voor elke gele-
genheid een passend programma. Ook voor dit seizoen 
hebben wij getracht het assortiment zo breed mogelijk 
op te zetten met ludieke en verrassende activiteiten in 
heel Nederland, maar ook in de landen over de grens. De 
beschreven dagtochten zijn slechts voorbeelden van hoe 
uw dag eruit zou kunnen zien. Wenst u programma’s te 
combineren of een dagtocht naar eigen inzicht samen te 
stellen dan wel aan te passen aan uw wensen en budget, 
wij maken graag een vrijblijvende offerte op maat! De prij-
zen zijn gebaseerd op een busbezetting van 90 personen 
(bij minder dan 90 deelnemers zal de reissom worden her-
berekend). De prijzen zijn inclusief vermelde activiteiten/
onderdelen en vervoer per luxe touringcar, voorzien van 
bar, toilet en DVD. 

‘Een groepsreis op maat?  
U zegt het maar, met Keijman  
kunt u alle kanten op!’

Esther ten Hove 
Reiscoach Groepsreizen

Rondvaart en ‘op stap met Beppie’

Prijs v.a. € 67,00 p.p.
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Onder leiding van een deskundige gids maakt u per 
touringcar een rondrit van 2 uur langs de vele archi-
tectonische hoogstandjes in Rotterdam. Zo komt u 
langs het Weena, de Kop van Zuid en de Erasmus brug. 
Hier aangekomen maakt u een havenrondvaart van 
75 minuten door de grootste zeehaven van Europa en 
ziet u de indrukwekkende skyline, werven, dokken en 
hypermoderne overslag. 

Aansluitend wordt u naar de Euromast gebracht, 
vanwaar u een spectaculair uitzicht heeft over deze 
moderne waterstad. 

Aansluitend heeft u de resterende tijd ter vrije be-
steding. Inclusief vervoer per luxe touringcar en een 
3-gangen diner tijdens de terugreis.

Historische panden, grotten, gezellige restaurants en 
designwinkels, Maastricht biedt het allemaal. Tijdens 
uw bezoek aan Maastricht wordt u onder leiding van 
een enthousiaste gids meegenomen en vertelt hij 
anekdotes en wetenswaardigheden over de stad.  
U leert de stad kennen als een echte Maastrichtenaar. 

Vervolgens kunt u Maastricht nog vanaf het water  
bewonderen. U maakt een rondvaart op de Maas 
waarbij u onder andere de St. Servaasburg en het 
Gouvernementsgebouw passeert. 

Aansluitend heeft u de resterende tijd ter vrije be-
steding om Maastricht verder te verkennen. Inclusief 
vervoer per luxe touringcar en een 3-gangen diner 
tijdens de terugreis. 

Maastricht te voet en te water

Rotterdam te voet en te water

Prijs v.a. € 59,00 p.p.

Prijs v.a. € 59,00 p.p.

Voor meer informatie over de vele mogelijkheden kijk op www.keijman.nl
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Verken de gezellige straatjes en steegjes van deze 
stad eens op een andere manier. Door middel van een 
stadswandeling onder leiding van een enthousiaste 
gids ontdekt u het oude gezellige centrum van deze 
Sint Jan Stad en snuift u de echte Brabantse sfeer op. 
U zult verbaasd staan wat deze stad aan geheimen 
prijsgeeft. 

Vervolgens maakt u in bootjes een rondvaart op de 
Binnendieze, waarbij u zich in dit oude Middeleeuwse 
waterstelsel in een oase van rust waant. De Binnen-
dieze is ouder dan de bijna 800 jaar oude stad zelf. 

Aansluitend heeft u de resterende tijd ter vrije be-
steding. Inclusief vervoer per luxe touringcar en een 
3-gangen diner tijdens de terugreis. 

Bij aankomst in Utrecht wordt u in een gezellig café 
ontvangen met een welkomstdrankje. Aansluitend 
wordt u hier door de verteller opgehaald en meege-
nomen voor een belevenisvolle, bijzondere stadswan-
deling. U wandelt door de eeuwenoude stad en komt 
door nauwe steegjes en boeiende straten in het hart 
van Utrecht. De verhalen openen de wereld van list, 
bedrog, sagen, helden en legendes. 

Vervolgens maakt u tijdens een rondvaart door de 
grachten van Utrecht kennis met de werfkelders, oude 
bruggen, grachtenhuizen, beeldhouwwerken en na-
tuurlijk de Domtoren. 

Aansluitend heeft u de resterende tijd ter vrije be-
steding. Inclusief vervoer per luxe touringcar en een 
3-gangen diner tijdens de terugreis.

Den Bosch te voet en te waterUtrecht te voet en te water

Prijs v.a. € 40,00 p.pPrijs v.a. € 57,00 p.p.
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Volendam, wie kent het niet! Het is de thuisbasis voor 
vele muzikanten als; BZN, de 3JS, Nick & Simon en 
uiteraard Monique en Jan Smit. U brengt vandaag 
een bezoek aan dit bekende dorpje. Uw dag begint 
met een stadswandeling onder leiding van een des-
kundige en enthousiaste gids. Deze laat u de mooiste 
plekjes van Volendam zien, waaronder de wereldbe-
roemde haven en de oude vissershuisjes. 

Vervolgens brengt u met deze gids een bezoek aan 
Marken met een rondvaartboot. U kunt Volendam 
op deze manier bewonderen vanaf het water. Indien 
gewenst kunt u nog gezellig samen op de foto in een 
traditioneel Volendams kostuum en uiteraard krijgt 
iedere deelnemer deze foto als aandenken mee naar 
huis (tegen betaling).

Inclusief vervoer per luxe touringcar en een 3-gangen 
diner tijdens de terugreis

Giethoorn wordt ook wel het Venetië van het Noorden 
genoemd. De vele smalle grachtjes, de bruggetjes, de 
pittoreske boerderijtjes en de prachtige tuinen be-
palen het gezichtsbeeld van Giethoorn. U wordt hier 
vandaag ontvangen met een heerlijk kopje koffie of 
thee met appelgebak om vervolgens per fluisterboot 
een puzzeltocht door de afwisselende natuur rond 
Giethoorn te maken. 

Na terugkomst staat er een lunch voor u gereed. Na de 
lunch heeft u de beschikking over huurfietsen en ver-
schillende fietsroutes en kunt u er op eigen gelegen-
heid heerlijk op uit trekken. 

Inclusief vervoer per luxe touringcar en een 3-gangen 
diner tijdens de terugreis.

Actief in de grotten  
van Valkenburg

Typisch Volendam

Giethoorn te fiets 
en te water

Prijs v.a. € 90,00 p.p.

Prijs v.a. € 56,00 p.p.

Prijs v.a. € 58,00 p.p.

De mergelgrotten van Valkenburg bieden verschil-
lende mogelijkheden voor uw actieve dag uit! Onder 
begeleiding van instructeurs onderneemt u naar keu-
ze diverse activiteiten, zoals een avontuurlijke grot-
tentocht van 1,5 uur. Deze spannende en gezellige 
doolhoftocht zit vol verrassingen en opdrachten, zoals 
een bootoversteek, oriëntatieopdrachten en puzzels. 

Een ander actief programma bestaat uit grotbiken. U 
maakt een mountainbiketocht door de mergelgrotten.

Aansluitend wordt u desgewenst naar Valkenburg of 
Maastricht gebracht waar u de rest van de middag ter 
vrije besteding heeft. Inclusief vervoer per luxe tou-
ringcar en een 3-gangen diner tijdens de terugreis. Bij 
de genoemde reissom is een combinatie van 2 activi-
teiten inbegrepen.
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Het prachtige historische centrum van Brugge is als 
middeleeuwse stad opgenomen op de Werelderf-
goedlijst en vandaag gaat u op ontdekkingstocht in 
deze prachtige stad. Onder leiding van een deskun-
dige gids maakt u een stadswandeling langs alle high-
lights die deze stad te bieden heeft om vervolgens 
alles nog eens van een hele andere kant te bekijken 
tijdens een rondvaart door de grachten. 

Aansluitend heeft u de resterende tijd ter vrije beste-
ding en kunt u heerlijk gaan shoppen of een bezoek 
brengen aan één van de vele musea die Brugge rijk is. 
Deze dagtocht is inclusief vervoer per luxe touringcar 
en een 3-gangen diner tijdens de terugreis.

Brugge te voet en te water

Prijs v.a. € 47,00 p.p.

Onder leiding van een lokale gids maakt u vandaag 
een informatieve en culinaire wandeling van 2 uur 
door Gent. Hierbij brengt u een bezoek aan een aantal 
speciaalzaken, zoals een charcuterie, een pralinier 
en een patissier. De verhalen over eetgewoonten en 
Belgische specialiteiten vliegen u om de oren terwijl u 
overal iets van te proeven krijgt.

De gidsen prijzen niet alleen de stad, maar ook de 
Gentse streekspecialiteiten vakkundig en historisch 
verantwoord aan. Inclusief 4 ‘proevertjes’. Aansluitend 
heeft u de resterende tijd ter vrije besteding. Inclusief 
3-gangen diner tijdens de terugreis en vervoer per 
luxe touringcar.

Gent culinair

Prijs v.a. € 53,00 p.p.

Buitenlandse steden
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Vandaag beleeft u cultureel Brugge op een ludieke 
manier. U wordt in teams verdeeld en ontvangt een 
rallyboek met daarin uitleg over bezienswaardighe-
den, foto’s, een stadsplattegrond en het door u af te 
leggen parcours. Aan de hand van dit rallyboek gaat 
u op zoek naar de ontbrekende letters of nummers 
waarmee u een rebus moet oplossen. Deze tocht leidt 
u niet alleen langs de meest belangrijke bezienswaar-
digheden die deze stad te bieden heeft, u zult ook 
langs de onontdekte pareltjes komen.

 Ter afsluiting ontvangt elk teamlid een flesje over-
heerlijke ‘Brugse Zot’! De middag is ter vrije besteding. 
Inclusief 3-gangen diner tijdens de terugreis en ver-
voer per luxe touringcar.

Onder leiding van een lokale gids maakt u vandaag 
een informatieve en culinaire wandeling van 2 uur 
langs de trots van de Antwerpse binnenstad. Onder-
weg proeft u bekende streekproducten, waaronder 
filet	d’Anvers,	elexir	d’Anvers	en	het	zelfs	in	New	York	
bekende roggeverdommeke! Op weg van het ene 
proevertje naar het andere dissen de gidsen de leuk-
ste verhalen en anekdotes op. Inclusief 4 ‘proevertjes’. 

Aansluitend heeft u de resterende tijd ter vrije beste-
ding in deze geweldige havenstad. Antwerpen is een 
schitterende stad met veel architectuur, chique win-
kels, monumenten, diverse clubs, vele kunstwerken, 
cafés en restaurants. Cultuur, geschiedenis en winkels 
van wereldklasse liggen binnen handbereik in deze 
wereldstad! Inclusief 3-gangen diner tijdens de terug-
reis en vervoer per luxe touringcar.

U reist per luxe touringcar naar Gent waar u bij aan-
komst wordt opgewacht door deskundige gidsen. 
Deze actieve stadswandeling is voor iedereen die een 
stad op een interactieve manier wil ontdekken. De 
gids neemt de groep in teams mee door de binnen-
stad, dist allerlei originele verhalen op en koppelt hier-
aan leuke vraagjes. Zoveel mogelijk juiste antwoorden 
verzamelen is dus de boodschap! Onderweg worden 
de groepjes tevens uitgedaagd het beste van zichzelf 
te geven in twee doe-proeven; een typisch Gents dart-
spel en een volksspel op café. 

Aansluitend geniet u van een picknick op een bootje. 
Op deze manier krijgt u een prachtig zicht op alle 
oude gebouwen die langs de kade gebouwd zijn. 
Inclusief vervoer per luxe touringcar en een 3-gangen 
diner tijdens de terugreis.

U bezoekt vandaag Brussel als Bourgondische bestem-
ming. De dag begint met een rondleiding bij een  
Brusselse Chocolatier waar u alles te horen én te zien 
krijgt van deze Belgische specialiteit. Uiteraard mag 
er ook geproefd worden. In het begin van de middag 
wordt u in een Brussels etablissement verwacht voor 
de ‘Praktische cursus over Belgische Bieren’. 

Belgen zetten enorme hoeveelheden gerst en tarwe 
om in gerstenat en nu is het hoog tijd de verschillende 
soorten te leren kennen. Een bieroloog maakt u mid-
dels anekdotes en met praktische oefeningen wegwijs 
door de bierfamilies. De rest van de middag heeft u ter 
vrije besteding om Brussel op eigen gelegenheid te 
gaan ontdekken. Inclusief vervoer per luxe touringcar 
en een 3-gangen diner tijdens de terugreis.

Brugge binnenste buiten

Proef Antwerpen

Interactief Gent

Brusselse bonbons en bier

Prijs v.a. € 69,00 p.p.

Prijs v.a. € 49,00 p.p.

Prijs v.a. € 60,00 p.p.

Prijs v.a. € 67,00 p.p.
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U reist per luxe touringcar naar Londen. Londen is 
een stad met veel geheimen en verrassingen en u zult 
zich hier zeker geen moment vervelen. Bij aankomst 
ontvangt u een Stadsplattegrond en heeft u de ge-
hele dag ter vrije besteding om op ontdekkingstocht 
te gaan in deze prachtige stad. Met de metro, dub-
beldekker en zwarte taxi’s zijn de historische bouw-
werken zoals St. Paul’s Cathedral, Westminster Abbey, 
Houses of Parliament en de Tower of London gemak-
kelijk te bezoeken. 

U kunt natuurlijk ook besluiten om heerlijk te gaan 
shoppen in de welbekende winkel straten Regent 
Street en Oxford Street. Inclusief vervoer per touring-
car en Eurotunnel.

Informatie (Betreft een 32-uurs reis)

U reist af naar deze prachtige en gezellige lichtstad 
die u op eigen gelegenheid kunt gaan ontdekken. Bij 
aankomst heeft u de gehele dag ter vrije besteding en 
met behulp van een plattegrond kunt u deze metro-
pool doorkruisen op zoek naar alle schatten die hier te 
vinden zijn. Met het openbaar vervoer reist u gemak-
kelijk van highlight naar highlight.

Wij kunnen u uiteraard diverse excursies aanbieden, 
zoals een boottocht over de Seine, een ludieke fiets-
tocht door Parijs onder leiding van een Nederlands-
talige gids, een bezoek aan de riolen van Parijs en/
of een 3-gangen diner inclusief muziek en drankjes. 
Vraag naar de mogelijkheden! Inclusief vervoer per 
luxe touringcar.

Informatie (Betreft een 24-uurs reis)

Movie Park Germany

Londen, the place to be Paris je t’aime

Prijs v.a. € 41,00 p.p.

Prijs v.a. € 41,00 p.p. Prijs v.a. € 28,00 p.p.

Vlak over de grens bij Bottrop worden de grote bio-
scoopfilms werkelijkheid. Hier staan u meer dan 40 
attracties en shows te wachten die in het teken van  
de film staan! 

Duik in een lang verloren wereld vol dinosaurussen, 
in The Lost Temple. Ontmoet uw favoriete tv-helden 
zoals SpongeBob en Dora in levenden lijve! Beleef de 
avonturen van geliefde luiaard Sid en zijn vrienden in 
‘Ice Age The 4-D Experience’, die ook in het Nederlands 
wordt getoond. Dappere kinderen helpen de Turtles 
als testrijders op een wervelend hindernisparcours. 

Wilt u actie en adrenaline, stort dan vanaf 60 meter 
hoogte naar beneden in de ‘High Fall’, of draai in de 
‘MP Xpress’ loopings zonder vaste grond onder uw 
voeten. 

Welkom in het Hollywood van Duitsland. Inclusief  
vervoer per luxe touringcar.
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Een plek waar het stadsleven en strandleven samen komen. 
Een perfecte combinatie voor een dagje cultuur en een dagje 
strand. Met aan de ene kant Den Haag, een veelzijdige en dy-
namische stad met internationale rechtspraak en een rijk aan-
bod van culturele en maatschappelijke voorzieningen. En aan 
de andere kant Scheveningen, even heerlijk uitwaaien tijdens 
een strandwandeling. Of wat dacht u van een leuke strandacti-

viteit zoals blokarten (strandzeilen), surfen of powerkiten, het is 
zo gek niet te bedenken. 

Excursies
•	 Bustour: Haagse highlights
•	 Rondvaart Den Haag en oude kolenroute naar Scheveningen
•	 Fiets- of steptocht
•	 Van Kleef jenever en likeurdistilleerderij 
•	 Madurodam: ontdek Nederland in het klein
•	 Powerboat: spanning en sensatie op de golven
•	  Kitesurfen: laat u op een surfplank voorttrekken door een 

vlieger

Den Haag en Scheveningen
Reissom p.p. 2 dagen

Middenklasse hotel v.a. € 68,00

Ja, ik ga graag naar Scheveningen, maar zoek een invulling die net even anders is?
Bel ons vrijblijvend voor jouw reis op maat! 

Meerdaagse reizen
Wij maken graag voor u een programma op maat, aangepast 
aan uw budget, zodat de reis aan al uw wensen voldoet. Denk 
daarom ook aan combinaties van bestemmingen of educatieve en 
recreatieve programma’s. Voor een uitgebreid excursieoverzicht 
verwijzen wij u graag door naar onze website www.keijman.nl. 

Indien gewenst kunt u ook enkel touringcar- of vliegreizen, 
accommodatie of excursies bij ons boeken. Het is in ieder 
geval raadzaam tijdig uw gewenste accommodatie te boeken 
of vrijblijvend in optie te laten zetten, zodat u zeker bent van 
beschikbaarheid! De trend is namelijk dat men steeds vroeger 
een reis gaat boeken. Wij vragen derhalve met veel plezier, en 
uiteraard geheel vrijblijvend, een optie voor u aan, welke u de tijd 
geeft om bijvoorbeeld de inschrijving op uw reis te laten starten. 

Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan! Een offerte is een eerste 
voorstel van onze kant, het is mogelijk dat deze wordt aangepast. 
Een offerte kunt u per telefoon, per e-mail of via www.keijman.nl 
aanvragen. Wij komen graag bij u langs om samen met u de ideale 
reis samen te stellen.  
Uiteraard kunt u ons ook op kantoor bezoeken. Alle prijzen 
zijn met vervoer per touringcar of per vliegtuig inclusief 
luchthavenbelasting, transfers en middenklasse accommodatie 
inclusief toeristenbelasting en ontbijt, tenzij anders vermeld. 

De uiteindelijke prijs die u betaalt zal bepaald worden door 
diverse factoren, waaronder uw groepsgrootte, de vertrekdatum 
(hoog- of laagseizoen, per bestemming verschillend) en eventuele 
extra bij te boeken diners en/of excursies.

Op deze en volgende pagina’s vindt u een overzicht van 
meerdaagse reizen die Keijman Reizen organiseert. De reizen per 
touringcar zijn gebaseerd op een busbezetting van 90 personen, 
tenzij anders vermeld. De vliegreizen zijn gebaseerd op een 
deelname van 30 personen. 

Naast de genoemde reizen is elke andere bestemming mogelijk! 
De reisprogramma’s zijn slechts voorbeelden, alles is aan te passen 
aan uw wensen (aantal dagen en/of personen, vervoermiddel, 
accommodatie). 
 

‘U wilt verrast worden?  
Ik regel voor u een  
unieke groepsreis!’ 
 
Ginny IJzendoorn 
Reiscoach Groepsreizen

Nederland



G
ro

ep
sr

ei
ze

n 
20

18
 - 

20
19

17

Zowel Valkenburg als Maastricht hebben veel te bieden. Het 
gemoedelijke centrum van Valkenburg biedt u volop res-
taurants, gezellige terrasjes en knusse winkeltjes. Bekende 
bezienswaardigheden zijn de mergelgrotten, het Kasteel van 
Valkenburg, de Steenkolenmijn en Thermae 2000. De Lim-
burgse hoofdstad Maastricht is een compacte stad met een 
rijke geschiedenis. Veel belangrijke bezienswaardigheden lig-
gen op loopafstand van elkaar op de linkeroever van de Maas. 
Het sfeervolle Vrijthof, de Sint Servaasbasiliek, de Maas en de 
Sint Pietersberg zijn onlosmakelijk verbonden met Maastricht. 
De rechteroever biedt u de moderne wijk Céramique en het 
bekende Bonnefantenmuseum. 

Excursies
•	 Boottocht op de Maas: bekijk Maastricht vanaf het water
•	 Happen & Stappen: een Bourgondische avondwandeling 

met gids en diner
•	 Ondergrondse puzzeltocht in Maastrichts grottenstelsel en 

Kazematten
•	 ‘Flikken Maastricht’: een moordspel naar de televisieserie
•	 Workshop vlaaien maken: een smakelijke activiteit
•	 Gemeentegrot Valkenburg: een mooie 2000 jaar oude 

mergelgrot

Maastricht en Valkenburg

De hoofdstad van Nederland is natuurlijk een mooie bestem-
ming voor uw groepsreis.

De stad is beroemd om zijn grachten en prachtige herenhui-
zen uit de 17e eeuw. Maar Amsterdam is een zeer veelzijdige 
wereldstad en biedt daarom iedere bezoeker wat wils. Van 
wereldbekende bezienswaardigheden, uitstekende shopping-
faciliteiten en een bruisend nachtleven tot oases van rust zoals 
het Vondelpark. De highlights zijn onder andere het Damrak, 
het Anne Frank Huis, het Van Goghmuseum, het Rijksmuseum, 
de stadswijk de Jordaan en de beroemde Wallen. De buiten 

het centrum gelegen Johan Cruijff Arena is echter ook een 
bezoek waard. Een bezoek aan Amsterdam is uiteindelijk niet 
compleet zonder een rondvaart door de grachten van de stad. 
De schipper neemt u mee langs de Munttoren, de prachtige 
Zuiderkerk, de monumentale Herengracht en de Brouwers-
gracht via de Oude Stad terug naar het Rokin. 

Excursies
•	 Rondvaart door de grachten, overdag of ‘s avonds
•	 Stadswandeling met de gids door de Jordaan, de Wallen of 

de binnenstad
•	 Eiland Hoppen in trendy Amsterdam een leuke 

fietspuzzeltocht
•	 Smartlappen zingen op de Zeedijk met Rinus en juf Mies
•	 Amsterdam in Woorden: een actieve fotopuzzeltocht
•	 In de ban van Baantjer moordspel 

Amsterdam
Reissom p.p. 2 dagen

Middenklasse hotel v.a. € 75,00

Reissom p.p. 2 dagen

Middenklasse hotel v.a. € 83,00

Tip: Breng een bezoek aan de Foodhallen in Oud West. Een trendy indoor foodmarket waar u kunt genieten van een heerlijk hapje en drankje.

Tip: Wist u dat er in de mergelgrotten van Valkenburg elk jaar een ondergrondse kerstmarkt plaatsvindt?
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Rotterdam is dé maritieme en architectuur hoofdstad van Ne-
derland en heeft u naast water ook veel andere zaken te bie-
den. Deze metropool van formaat is voorzien van een indruk-
wekkende skyline vol architecturale hoogstanden, waaronder 
de Erasmusbrug.

U kunt deze dag compleet maken met een bezoek aan de 
Euromast of het maken van een haventour. Daarnaast biedt 
Rotterdam u uiteraard uitstekende winkelmogelijkheden, uit-
eenlopende restaurants en een bruisend nachtleven. Kortom, 
een verrassende bestemming met veel mogelijkheden!

Excursies
•	 Rondleidingen aan boord van de SS Rotterdam:  

een kijkje achter de schermen
•	 Euromast: bekijk Rotterdam vanaf grote hoogte
•	 Fotospeurtocht per kickbike: ludiek de stad verkennen
•	 Splashtour: met de bus het water in!
•	 Spotlight Rotterdam: spelprogramma met de leukste 

‘weetjes’
•	 Havenrondvaart: Rotterdam vanaf het water gezien

Rotterdam
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Reissom p.p. 2 dagen

Middenklasse hotel v.a. € 64,00

Tip: Breng een bezoek aan de Markthal, een grote overdekte foodmarkt met meer dan 100 versaanbieders. 
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De metropool aan de Schelde is een veelzijdige en kosmopoli-
tische stad met een gezellig centrum. Antwerpen is niet alleen 
rijk aan musea, pittoreske galerijen, gebeeldhouwde straten 
en architecturale hoogstanden, het is ook doorweven met 
groen en rustgevende hofjes. Highlights die tijdens uw reis 
niet mogen ontbreken zijn een bezoek aan de Vogeltjesmarkt, 
het Diamant Paviljoen, het Rubenshuis en het Scheepvaartmu-
seum dat gevestigd is in het prachtige kasteel Het Steen. Ook 
de winkelliefhebber komt ruimschoots aan bod. Antwerpen 
is dé modestad en biedt een uitgebreid winkelaanbod en niet 
alleen op de bekende winkelstraten de Meir en de Keyserlei, 
ook de straten parallel aan de Meir en Keyserlei bieden vele 

boetiekjes waar men naar hartenlust kan winkelen. Voor 
ontspanning kunt u neerstrijken op de vele terrasjes, op de 
Grote Markt, de gezellige Groenplaats of aan de Scheldekaai. 
Kortom, Antwerpen nodigt uit tot een gezellig verblijf.

Excursies
•	 Bierbrouwerijen: een smakelijk bezoek inclusief pintje
•	 Het Scheepvaartmuseum in het prachtige Het Steen 
•	 Onze-Lieve-Vrouwekathedraal: het grootste gotische 

bouwwerk
•	 Antwerpse Kroegentocht: al puzzelend langs de gezelligste 

kroegjes
•	 Boottocht op de Schelde: Antwerpen gezien vanaf het water
•	 Antwerpse Zoo: één van ‘s werelds oudste en beroemdste 

dierentuinen
•	 Rubenshuis: kunstenaarshuis met paleisallures 

Antwerpen

Reissom p.p. 2 dagen 3 dagen

Middenklasse hotel v.a.  € 75,00  

€ 129,00

Weetje: De historische binnenstad van Antwerpen staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. 
19
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Door de steden Gent en Brugge in één reis samen te voegen, 
wordt uw reis naar België nog interessanter. Gent is van ouds-
her een rijke textielstad en die rijkdom heeft haar sporen goed 
nagelaten. De prachtige patriciërshuizen, de Sint-Baafskathe-
draal en het 18e-eeuwse Kasteel Gravensteen zijn hier voor-
beelden van. Voor gezelligheid kunt u terecht in het sfeervolle 
middeleeuwse centrum met de vele restaurants, cafés en ter-
rasjes. Het riviertje de Leie nodigt uit om het mooie Gent eens 
vanaf het water te bezichtigen. Het autovrije centrum van 

Brugge is een aaneenschakeling van prachtige middeleeuwse 
gebouwen en pittoreske grachten. Het Belfort en het Stadhuis 
zijn bezienswaardigheden die u gezien moet hebben. U kunt 
al wandelend, varend of vanuit een paardenkoets genieten 
van eeuwenoude historie en Bourgondische gezelligheid.

Excursies
•	 Sneukelen met stijl: een culinaire verkenning
•	 Sint-Baafskathedraal: het pronkstuk van Gent
•	 Kasteel Het Gravensteen: voormalige gevangenis
•	 Middeleeuwse Belforttoren: een begrip in Brugge
•	 Brugge vanaf het water: rondvaart op de Leie
•	 Choco-Story: het smakelijke chocolademuseum
•	 Brouwerij Halve Maan: bezoek incl. een pintje

Gent en Brugge

Voor meer informatie over de vele mogelijkheden kijk op www.keijman.nl

Reissom p.p. 2 dagen 3 dagen

Middenklasse hotel v.a.  € 75,00  

€ 128,00
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De studentenstad Leuven ontstond in de elfde eeuw. De aan-
gename drukte in de talrijke restaurants en cafés, de rustige 
loop van de rivier de Dijle, en de autovrije straten in het cen-
trum spreken u vast en zeker aan. Een combinatie van cultuur, 
historie en gezelligheid zijn de ingrediënten die een weekend 
Leuven zeker de moeite waard maken. 

Excursies
•	 Het Stadhuis: een gotisch bouwwerk in Leuven
•	 Het Tafelrond: het derde gotische gebouw op de  

Grote Markt
•	 De Lakenhal: een boeiend universiteitsgebouw
•	 Leuven smaken: een wandeling langs typische winkeltjes 

om verschillende hapjes te proeven
•	 Het Fonske: een standbeeld op het Leuvense Fochplein

Leuven

Ooit de hofstad van Keizer Karel, nu hoofdstad van België en 
Europa. Brussel is rijk aan historische en eigentijdse gebou-
wen en is ongetwijfeld één van de meest bruisende steden 
van België. In deze stad staan vele Middeleeuwse huizen en 
gebouwen, maar ook bijvoorbeeld het Atomium en het we-
reldberoemde Manneken Pis. En wat dacht u van de lekkerste 
wafels en pralines van de hele wereld? In hartje Brussel kunt u 
tevens uitstekend terecht voor culinaire restaurants, een brui-
send nachtleven, sfeervolle kroegen en een grote hoeveelheid 
aan winkelstraten met een zeer uiteenlopend aanbod. 

De Grote Markt staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO, 
dit zorgt ervoor dat de uitstraling van de Grote Markt voor 
lange tijd hetzelfde blijft. Een combinatie van cultuur, historie 
en gezelligheid, dat zijn de ingrediënten die een weekendje 
Brussel zeker de moeite waard maken. 

Excursies
•	 Brusselse Bonbons: bezoek en proeverij
•	 Atomium: het beeldmerk van de stad
•	 Boottocht door de haven van Brussel
•	 Brusselse smaken: een wandeling langs speciaalzaken
•	 Europees Parlement: gezeteld in het Brusselse
•	 Manneken Pis: de wereldbekende Brusselaar
•	 Brussels bier: bezoek een Belgische brouwerij

Brussel

Weetje: Manneken Pis heeft ook een zusje, Jeanneke Pis. Het beeld staat in de Getrouwheidsgang, vlakbij de Grote Markt.

Reissom p.p. 2 dagen 3 dagen

Middenklasse hotel v.a.  € 65,00  

€ 109,00

Reissom p.p. 2 dagen 3 dagen

Middenklasse hotel v.a.  € 67,00  

€ 111,00
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De studentenstad Luik wordt o.a. gekenmerkt door de Luikse 
wafels en de rivier de Maas die dwars door de stad stroomt. De 
typische wijken zoals de bruisende volkswijk Outremeuse en 
de uitgaanswijk Carré leveren veel charme aan deze grootste 
toeristische stad van Wallonië. In Maastricht kunt u terecht 
voor een bourgondische avond en om cultuur te snuiven in 
het centrum.

Excursies
•	 La Batte: de zondagse vlooienmarkt langs de linkeroever  

van de Maas
•	 Het Grand Curtius: bezoek het schitterende nieuwe 

museumcomplex
•	 Steenkoolmijn van Blegny: één van de belangrijkste 

steenkolenmijnen
•	 Palais des Princes-Eveqûes 
•	 Fiets- en steptocht
•	 Happen & stappen: een bourgondische avondwandeling 

met gids en diner

Mechelen was ooit de hoofdstad van de Bourgondische  
Nederlanden en ligt centraal tussen Brussel en Antwerpen.  
De bruisende Bourgondische stad Antwerpen is een gevari-
eerd winkelparadijs zonder weerga. Een stad van familie- en 
kindvriendelijke attracties, een gastvrije en multiculturele 
metropool. Profiteer van de kleine afstanden en ontdek te 
voet het centrum van Mechelen met zijn pleintjes, terrassen 
en toffe winkels.

Excursies
•	 Stadswandeling: een 2 uur durende wandeling langs de 

belangrijkste gebouwen
•	 Bierbrouwerij ‘Het Anker’: een ambachtelijke bierbrouwerij
•	 Boottocht op de Binnendijle: een boottocht door de 

jachthaven
•	 Bestijging Sint-Romboutstoren: het unieke panorama op 97 

meter hoogte
•	 Musea: bezoek aan de stedelijke musea

Luik en Maastricht

Mechelen en Antwerpen

Ja, ik ga graag naar Antwerpen, maar zoek een invulling die net even anders is? 
Bel ons vrijblijvend voor jouw reis op maat! 

Reissom p.p. 2 dagen 3 dagen

Middenklasse hotel v.a.  € 75,00  

€ 127,00

Reissom p.p. 2 dagen 3 dagen

Middenklasse hotel v.a.  € 129,00  

€ 199,00

Het grootste gedeelte van Wallonië wordt in beslag genomen 
door de Belgische Ardennen. Dit prachtige landschap ken-
merkt zich door dichte bossen, kabbelende riviertjes en kleine 
dorpjes. Het schitterende en heuvelachtige natuurgebied 
leent zich uitstekend voor het maken van diverse sportieve 
outdooractiviteiten!

Het plaatsje ‘La Roche-en-Ardenne’, wat in de bocht van de 
rivier de Ourthe ligt, wordt gedomineerd door de ruïnes van 
het middeleeuwse kasteel. In de omgeving van La Roche-en-

Ardenne kunnen schitterende tochten worden gemaakt per 
voet of per fiets en daarnaast biedt het centrum u verschei-
dene winkels, restaurants en een museum aan. 

Excursies
•	 Musée de la Bataille des Ardennes: de geschiedenis  

van de slag om de Ardennen
•	 Feodaal kasteel van La Roche-en-Ardenne: ontdek  

hoe de leistenen op elkaar gestapeld zijn 
•	 Kanotocht: ontdek het mooie groengebied per kano  

op de Ourthe
•	 Oriëntatiewandeling: een 7 km durende interessante 

wandeling
•	 Toeristisch treintje: een leuke manier om het stadje  

La Roche te leren kennen

La Roche-en-Ardenne

Voor meer informatie over de vele mogelijkheden kijk op www.keijman.nl

Reissom p.p. 2 dagen 3 dagen

Middenklasse hotel v.a.  € 119,00  

€ 159,00
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Deze Franse stad heeft een prachtig gerestaureerd erfgoed 
waaronder de volksbuurt Wazemmes en Ilôt Comtesse, het 
oudste deel van Lille. De authentieke stadscultuur van Lille 
komt tot leven in de kroegjes in de oude binnenstad.  
 
Lille is tevens een uitstekende uitvalsbasis om de champagne-
streek Reims te ontdekken. Deze stad typeert zich door  
de overblijfselen van de oude Romeinen en de typische  
champagnehuizen. Laat de champagne u smaken, proost! 

Excursies
•	 La Vieille Bourse: het oude beursgebouw
•	 Notre Dame de la Treille: een moderne architectonische 

bezienswaardigheid
•	 Citadelle de Lille: het in 1667 gebouwde fort
•	 Klokkentoren De Lille: het stadhuis van Lille
•	 Bezoek aan een champagnehuis in Reims
•	 Place du Général de Gaulle omringd door mooie gebouwen
•	 Kathedraal van Reims: kerk uit het begin van de 13e eeuw
•	 Musée des Beaux-Arts: het op één na grootse museum van 

Frankrijk

Ja, ik ga graag naar Lille en Reims, maar doe dat liever op mijn manier? 
Geen probleem. Bel ons vrijblijvend voor jouw reis op maat! 

Reissom p.p. 2 dagen 3 dagen

Middenklasse hotel v.a.  € 76,00  

€ 127,00

Lille en Reims
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Parijs heeft in de loop der jaren al veel bijnamen gekregen: La 
Ville Lumière, de lichtstad en het bruisende hart van Europa! U 
kunt tijdens uw bezoek vele prachtige bezienswaardigheden 
bezoeken zoals de Arc de Triomphe, de Sacré-Cœur, de Notre-
Dame, La Tour Montparnasse, de Eiffeltoren of Musée du Lou-
vre. Maar ook de uitzonderlijk mooie architectuur, de prach-
tige grote winkelboulevards, de Seine die de stad doorkruist 
en de vele gezellige cafés, restaurants en terrassen maken het 
geheel tot een onvergetelijke ervaring. Zelfs per fiets, segway, 

vanaf het water en vanuit de riolen kunt u deze stad bekijken. 
Vanuit Parijs kunt u tevens een bezoek brengen aan Stade de 
France of het beroemde paleis Versailles van Lodewijk XIV.  
Laat u verrassen in deze bezienswaardige en veelzijdige stad.

Excursies
•	 La Tour Montparnasse: uitzichtpunt
•	 Seine rondvaart: boottocht circa 60 minuten
•	 Paris à Veló: fietstocht met gidsbegeleiding
•	 Varend dineren: sfeervol op de verlichte Seine
•	 Versailles: het beroemde paleis van Lodewijk XIV
•	 Musée des Égouts: het bijzondere riolenstelsel
•	 Place du Tertre (Heuvelplein): de sfeervolle schilderswijk
•	 La Défense: architectonisch zakencentrum

Parijs

Weetje: De eilanden in de rivier de Seine zijn al 2000 jaar bewoond.

Reissom p.p. 2 dagen 3 dagen

Middenklasse hotel v.a.  € 78,00  

€ 130,00
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Normandië is een prachtige streek in Noordwest-Frankrijk 
waar de beroemde Calvadoswijn en Camembertkaas van-
daan komen. Meer dan 500 kilometer kust, belangrijke histo-
rische plaatsen, een uitmuntende en veelzijdige keuken zijn 
slechts enkele redenen voor een bezoek aan deze prachtige 
regio. Het meest bekend staat Normandië om de invasie op 
D-Day (6 juni 1944) toen de geallieerden begonnen met de 
bevrijding van Europa.

Excursies
•	 Calvados distilleerderij: wijn maken en proeven
•	 Camembert boerderij: kaasmakerij en/of museum
•	 Tapijt van Bayeux: stripverhaal op doek
•	 De landingsstranden: Omaha Beach en Utah Beach
•	 Mont St. Michel: kloosterdorp op een rotsformatie in zee
•	 Sportief: Normandië watersport, wadlopen, paardrijden, 

mountainbiken

Normandië

Nice is de vijfde stad van Frankrijk en is de grootste badplaats 
aan de Côte d’Azur. Belangrijke bezienswaardigheden zijn de 
Cours Saleya (een plein met een wereldberoemde bloemen-
markt in het oude Nice), de diverse musea en paleizen, de 
Cathédrale Sainte-Réparate en het oude Nice, met haar smalle 
straatjes en pleinen. Kiest u voor een paar dagen Azurenkust 
dan is Nice de meest aanbevolen stad met veel bezienswaar-
digheden, excursiemogelijkheden, mondaine stranden, zachte 
temperaturen en een bruisend uitgaansleven.

Excursies
•	 Cours Saleya: beroemde bloemenmarkt
•	 Monaco, St. Tropez of Cannes: een mondaine dagexcursie
•	 Jardins et Parcs: de groene oases van Nice
•	 Musea zoals Musée Naval, Musée Matisse en Musée Chagall
•	 Nice roller attitude: een ontdekkingstocht op rolschaatsen 

door de stad
•	 Vieille Ville: schilderachtig wijkje in Nice
•	 Boottocht langs de mooie kustlijn op de Middellandse Zee
•	 Wijnproeverij in het sfeervolle achterland

Nice
Reissom p.p. 3 dagen

Middenklasse hotel v.a. € 242,00

Reissom p.p. 4 dagen

Middenklasse hotel v.a. € 220,00

‘Ik zorg ervoor dat jullie onbezorgd  
van de reis kunnen genieten’

Ineke van Ballegooijen 
Reiscoach Groepsreizen
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Londen is een wereldstad waar u zich zeker niet hoeft te ver-
velen. De hoofdstad van Engeland wordt gekenmerkt door 
bezienswaardigheden als de Tower Bridge, de Big Ben, Buc-
kingham Palace, Westminster Abbey en St. Paul’s Cathedral. 
Daarnaast beschikt Londen met musea als The National Gallery, 
Tate Modern en het British Museum over een overweldigend 
aanbod, een lust voor iedere kunst- en cultuurliefhebber. Uiter-
aard kunt u ook uitgebreid winkelen in de klassieke winkelstraat 
Oxford Street of het chique warenhuis Harrods. Of u stapt in ’s 
werelds grootste reuzenrad London Eye en geniet van een fan-
tastisch uitzicht over de stad. Het uitgaansleven, dat zich in cen-

traal Londen heeft gevestigd, is eveneens bekend. Denk maar 
aan namen als Soho, West End en Piccadilly Circus. Een bezoek 
aan The London Dungeons, een musical in één van de vele the-
aters, een boottocht op de Thames en het voetbalstadion van 
FC Chelsea zijn excursies die uw programma compleet maken. 
Kortom, Londen is the Place to be!

Excursies
•	 London Eye: ‘s werelds grootste reuzenrad
•	 Jack the Ripper-tour: met een gids terug in de tijd
•	 BBC-tour: een kijkje achter de schermen
•	 Pub-diner of High Tea: Britser kan bijna niet
•	 Tower of London: waar de kroonjuwelen zijn tentoongesteld
•	 Boottocht op de Thames: bekijk Londen vanaf het water
•	 Tower Bridge: een symbool voor Londen

Londen
Reissom p.p. 3 dagen

Middenklasse hotel v.a. € 145,00
3-daagse vliegreis v.a.    € 223,00

Engeland
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Een bestemming die zeker de moeite waard is, is de Ierse 
hoofdstad Dublin. Dublin heeft veel te bieden voor de breed 
geïnteresseerde reiziger: historische gebouwen als de Nati-
onal Gallery of Dublin Castle, en vele musea en kerken zoals 
St. Patrick’s Cathedral. Maar breng ook een bezoek aan Trinity 
College, waar het beroemde manuscript ‘The Book of Kells’ is 
tentoongesteld. Proef een echte Ierse ‘pint of Guinness’ in de 
brouwerij of in één van de ontelbare, traditionele Ierse pubs. 
Of beleef een whiskyproeverij met een kijkje in de keuken 
van de bekende Old Jameson Distillery. Het is allemaal mo-
gelijk in deze veelzijdige stad. Daarnaast is er natuurlijk het 

moderne Dublin met uitgebreide mogelijkheden tot shoppen 
in Grafton Street en O’Connell Street en natuurlijk uitgaan in 
de beroemde wijk Temple Bar. Vanuit Dublin zijn er diverse 
mogelijkheden tot het maken van uitstapjes in de prachtige 
landschappen die Ierland rijk is. 

Excursies
•	 Dublin Castle: toonbeeld van de Engelse overheersing
•	 Guinness storehouse: alles over het beroemde Ierse bier
•	 Malahide Castle: oudste kasteel in Ierland, daterend uit  

de 14e eeuw
•	 Phoenix Park: enorm stadspark met onder meer Dublin Zoo
•	 Causey Farm ‘Be Irish for a day’: verschillende activiteiten 

waaronder Ceili (Ierse dans workshop), schaapshond 
demonstratie, turf steken

Edinburgh, de oude hoofdstad van Schotland is een bezoek 
dubbel en dwars waard. 
Het is een veelzijdige stad met haar swingende uitgaansleven 
en de prachtige bezienswaardigheden. De gezellige Mid-
deleeuwse kern met een enorm kasteel wordt omgeven door 
gebouwen uit de Victoriaanse tijd. Edinburgh heeft vele kleine 
winkeltjes, steegjes, talloze pubs en restaurants, maar ook 

brede boulevards, pleinen en parken. Bovendien bent u vanuit 
Edinburgh in korte tijd in de befaamde Highlands en histori-
sche steden als Sterling en Perth, evenals Schotlands grootste 
stad Glasgow. Edinburgh is een stad waar iedereen zich in ‘no 
time at all’ thuis voelt!

Excursies
•	 Edinburgh Castle: hét visitekaartje van Edinburgh
•	 Holyroodhouse Palace: de Schotse residentie van de ‘Queen’
•	 Royal Museum: hier vindt u werkelijk alles! 
•	 Fietstour: ontdek de highlights op z’n Hollands
•	 St. Giles Cathedral: een prachtige kerk

Dublin

Edinburgh

Reissom p.p. 3 dagen

Middenklasse hotel v.a. € 293,00

Reissom p.p. 3 dagen

Middenklasse hotel v.a. € 299,00

Tip: Bezoek het St. Patrick’s Festival tijdens St. Patricks Day op 17 maart 2019.

Weetje: Edinburgh is de stad van bioloog Charles Darwin die er studeerde, oud-premier Tony Blair, schrijvers Sir Walter Scott (Ivanhoe)  
en Sir Arthur Conan Doyle (Sherlock Holmes) zijn er geboren en J.K. Rowling schreef hier haar boeken.

Schotland	•	Ierland
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Berlijn kent u ongetwijfeld als de stad die eens in tweeën was 
verdeeld door ‘De Muur’ en hierdoor een heel aparte sfeer op 
deze levendige stad achterliet. 

Na de hereniging in 1990 is de anders toch al in de belang-
stelling staande stad, uitgegroeid tot de grootste toeristische 
bestemming van Duitsland. 

En niet ten onrechte, want Berlijn is dé stad voor een  
hippe en historische stedentrip; uitstekende restaurants,  
diverse shopping centra, veel historische bezienswaardig-
heden, interessante musea en een uitbundig nachtleven. 

Wat zeker niet mag ontbreken tijdens uw reis is een bezoek 
aan de restanten van ‘De Muur’, de Brandenburger Tor, de 
Fernsehturm, de Kurfürstendamm, Alexanderplatz en  
voormalig ‘Checkpoint Charlie’. Ook op modern architecto-
nisch gebied is er veel te zien zoals de Reichstag met de gla-
zen koepel en het futuristische Sony Center op de Potsdamer 
Platz. Deze stad zal u vanaf het begin tot het einde blijven 
boeien. 

Excursies
•	 Fietstocht door karakteristieke wijken
•	 Trabi-tour: per Trabant door Oost en West
•	 Museum Haus am Checkpoint Charlie
•	 Reichstag: de officiële zetel van de Bondsdag
•	 Berliner Unterwelten: een indrukwekkend  

bunkercomplex uit de Nazitijd
•	 Boottocht op de Spree of de Wannsee,  

ook met lunch of diner

Berlijn

Reissom p.p. 3 dagen

Middenklasse hotel v.a. € 127,00
3-daagse vliegreis v.a.    € 215,00

Tip: Een treinreis naar Berlijn is tevens mogelijk, vooral voor kleinere groepen is dit een aanrader!
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Hamburg is de op één na grootste stad van Duitsland. De 
open blik naar de wereld en de diverse bouwkundige stijlen 
maken de stad fascinerend om te bezoeken. Hamburg heeft 
meer bruggen dan Amsterdam en Venetië samen en wordt 
daardoor ook wel het Venetië van het noorden genoemd. 
Bezoek de enorme wereldhaven midden in het stadscentrum, 
het met oude pakhuizen gevulde Speicherstadt, het vermaak 
in de rosse buurt of één van de vele parken. Rondom het grote 
Alstermeer in het centrum van de stad vindt u veel recreatie-

mogelijkheden zoals waterfietsen, kanoën, fietsen maar ook 
rondvaarten. De omgeving van de Kleine Alster is juist erg 
sfeervol met veel bars, restaurants en terrassen.

Excursies
•	 Fischmarkt op zondagochtend
•	 Historische Reeperbahn wandeling
•	 Hamburgse Team Marathon: in teams ontdekt u de stad 

Hamburg a.d.h.v. opdrachten en spellen
•	 Stadsrondrit per touringcar of fiets
•	 Fakkelwandeling door Speicherstadt
•	 Variététheater show met diverse artiesten zoals acrobaten, 

clowns en mimespelers

Hamburg
Reissom p.p. 3 dagen

Middenklasse hotel v.a. € 138,00

Weetje: Hamburg is dé musicalstad van Duitsland. U kunt hier terecht voor een goede variétéshow.
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Niet ver van Nederland ligt de schitterende Moezelstreek 
met als één van de belangrijkste steden Trier. Een gezellige 
stad met vele culturele bezienswaardigheden, die dateren uit 
de Romeinse tijd. Onder meer de Porta Nigra en het Amphi-
theater staan op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Plaatsen als 
Bernkastel-Kues, Traben-Trarbach en Cochem genieten grote 
toeristische bekendheid en mag u eigenlijk niet overslaan. 

Daarnaast kent de streek vele mooie uitzichtpunten, kastelen 
en ruïnes en kunt u er heerlijk fietsen en varen langs of over de 
Moezel. 

Excursies
•	 Bernkastel-Kues: sfeervol stadje met vakwerkhuizen en 

smalle straatjes
•	 Cochem: toeristisch stadje met Reichsburg 
•	 Boottocht over de Moezel
•	 Wijnboerderij-, proeverij of wijnmuseum
•	 Luxemburg stadsbezoek of natuurexcursie
•	 Bezoek aan de burcht ‘Landshut’: een ruïne met een verhaal

Trier
Reissom p.p. 3 dagen

Middenklasse hotel v.a. € 123,00

Een bijzonder mooie stad aan de Rijn! Deze stad, gesticht  
door de Romeinen als Colonia Agrippina, is één van de oudste 
steden van Duitsland. Een bezoek aan het meest beroemde 
gotische bouwwerk van Duitsland, de Kölner Dom, is zeker 
een aanrader. Ook kunt u een kijkje nemen in de Altstadt,  
het gezellige oude centrum met o.a. de Alter Markt. 

Daarnaast kunt u de oude stadsmuur en de ondergrondse 
Romeinse tempelruïne bezoeken of een rondvaart over de 
Rijn maken. 

Excursies
•	 Chocolade Museum: ontdek alle geheimen achter chocolade
•	 De Dom: bezoek de grootste kathedraal van Duitsland
•	 Het Ludwig Museum: een museum gewijd aan de moderne 

kunst
•	 St. Pantaleon: een voormalig benedictijnerklooster
•	 Altstadt: een oase van architectonische hoogstandjes

Keulen
Reissom p.p. 2 dagen

Middenklasse hotel v.a. € 82,00

Tip: Het is ook mogelijk om een bezoek te brengen aan de stad Düsseldorf.
Voor meer informatie over de vele mogelijkheden kijk op www.keijman.nl
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De stad Dresden is een belangrijk centrum voor kunst en cul-
tuur en wordt ook wel het Florence aan de Elbe genoemd. 
De beroemde barokke gebouwen aan de oevers van de Elbe 
stralen romantiek uit. Eén van de beroemdste gebouwen in de 
stad is de Frauenkirche, in 1945 volledig gebombardeerd maar 
inmiddels weer geheel opgebouwd. Daarnaast zijn de Säch-
sische Staatsoper, de Hofkirche en de Zwinger slechts enkele 
van de vele bezienswaardigheden die deze fantastische stad 
te bieden heeft. Bezoek net iets buiten Dresden het prachtige 
natuurgebied Sächsische Schweiz met de bekende ‘Bastei’. 
Ook in Praag treft u veel oude monumentale gebouwen, 

zoals de Praagse Burcht, en een gezellig stadscentrum met 
bierkelders, restaurants en winkels. Probeer, voor een gezellig 
avondje uit, eens het Black Light theater, een bijzondere popu-
laire vorm van theater. 

Excursies
•	 Schloss Pillnitz: zomerresidentie aan de Elbe
•	 Schloss Moritzburg: kasteel in de prachtige omgeving
•	 Sächsische Schweiz: bijzondere rotsformaties met 

brugverbindingen
•	 Karl-May museum: over de schrijver van de bekende 

Winnetou-boeken
•	 Volkswagen rondleiding door de Volkswagen-fabriek
•	 Joodse begraafplaats: wereldberoemde bezienswaardigheid
•	 Moldau Cruise: boottocht met prachtige vergezichten

Luxemburg, een pittoreske stad met veel groen en riviertjes. 
Luxemburg is gebouwd op een rots en doorklieft met een ra-
vijn. De oude stad wordt hierdoor gescheiden van de nieuwe 
stad. Het oude en nieuwe gedeelte zijn met elkaar verbonden 
door de Pont Adolphe. Luxemburg staat ook bekend om de 
Kazematten. De kazematten maakten onderdeel van een doel-
treffend verdedigingsnetwerk bestaande uit drie vestigings-
gordels, 24 forten en 16 andere belangrijke versterkingen. 
Deze boden niet alleen onderdak aan het geschut, soldaten en 
hun paarden, maar ook aan bakkerijen, slagerijen en zelfs ate-

liers. Luxemburg biedt een diversiteit aan restaurantjes, vele 
boetiekjes en grote winkelketens. 

Excursies
•	 Bezoek de Kazematten van Luxemburg: kilometers lange 

netwerk onder de grond
•	 Kathedraal van Luxemburg gebouwd in 1613
•	 Fietstour: er is 575 km autovrij netwerk aan fietspaden
•	 Grand Ducal Palace: officiële residentie van de  

Groothertog van Luxemburg
•	 Musée d’Histoire de la Ville de Luxembourg: historisch 

museum
•	 Kastelenwandeltocht: bezoek tot vijf verschillende  

kastelen en burchten

Dresden en Praag

Luxemburg

Reissom p.p. 4 dagen

Middenklasse hotel v.a. € 270,00

Reissom p.p. 3 dagen

Middenklasse hotel v.a. € 112,50

Tip: Combineer Luxemburg met de Duitse stad Trier!
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De grootste stad van Zweden heeft een bijzonder mooi cen-
trum dat uit de Middeleeuwen stamt. Natuurschoon, water en 
mooie gebouwen wisselen elkaar af. Door het op grote schaal 
aanwezige water in de stad wordt Stockholm ook wel het 
‘Venetië van het Noorden’ genoemd. De stad is immers op 14 
eilanden gebouwd, die zijn verbonden met 57 bruggen.

 

Excursies
•	 Gamla Stan: in het centrum ligt het eiland ‘Stadsholmen’  

met het oude centrum ‘Gamla Stan’
•	 Koninklijk Paleis: oudste paleis ter wereld met populaire 

wisseling van de wacht
•	 Sergels torg: het meest bekende en grootste plein van  

de stad
•	 Stadhuis: het bijzondere stadhuis van de stad heeft een 

prominente plaats aan het water met een spectaculair 
uitzicht over de stad

•	 Djurgården: voormalig jachtgebied met diverse musea  
en een pretpark

Stockholm
Reissom p.p. 3 dagen

Middenklasse hotel v.a. € 329,00

De hoofdstad van Denemarken heeft een rijke historie met 
uitmuntende musea en kunstgalerieën, prachtige paleizen en 
kastelen, waaronder het wonderschone kasteel Kronborg, het 
koninklijke Rosenborg Paleis en het Amalienborg Paleis. Ook 
den Lille Havfrue, beter bekend als de Kleine Zeemeermin, is 
een must see. Deze stad heeft alles te bieden om u een aantal 
onvergetelijke dagen te bezorgen!

Excursies
•	 Kleine Zeemeermin: de grootste attractie van Kopenhagen 
•	 Nyhavn: de gezellige knusse haven van Kopenhagen 

kenmerkt zich met vele mooi gekleurde voorgevels van 
oude panden aan de kade

•	 Tivoli: het fraai aangelegde pretpark Tivoli ligt midden in het 
centrum van Kopenhagen

•	 Rosenborg Slot: voormalige koninklijke residentie
•	 Strøget: het bekendste en belangrijkste winkelgebied van 

de stad

Kopenhagen
Reissom p.p. 3 dagen

Middenklasse hotel v.a. € 282,00
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Riga heeft een rijke historie en veel te bieden op het gebied 
van kunst en muziek. De oude huizen, waarvan sommige nog 
uit de Middeleeuwen dateren, zijn in vele kleuren geschilderd 
en geven een vrolijk aanzien. Smalle steegjes en gezellige  
pleinen met mooie gebouwen en huizen wisselen elkaar af. 

Bewonder het kasteel van Riga, de St. Peter Kathedraal en de 
Domkerk met het grootste orgel van Europa. Het Domaplein 
vormt het uitgaanscentrum met veel leuke restaurants, terras-
sen en cafés.

Excursies
•	 Oude stad: het oude centrum van Riga is een paradijs voor 

architectuurliefhebbers, speciaal voor personen die houden 
van de stroming Jugendstil

•	 Bezettingsmuseum: dit museum gaat vooral over de recente 
bezettingen door de nazi’s en de Russen

•	 Dom van Riga: de grootste kathedraal van de Baltische 
Staten met het grootste orgel ter wereld 

•	 Maskavas: in deze voormalige Joodse wijk staan nog veel 
vooroorlogse houten huizen

Riga
Reissom p.p. 3 dagen

Middenklasse hotel v.a. € 306,00

Tallinn is een van de meest moderne steden van Europa en is 
een leuke combinatie van een nieuwe stad met de oude res-
ten van de culturen die er vroeger samenleefden. 

De historische binnenstad staat sinds 1997 op de Wereld Erf-
goedlijst van UNESCO. Centraal ligt Vanalinn, letterlijk vertaald 
‘oude stad’, welke bekend staat om haar ligging aan de kust op 
een heuvel en omringd wordt door een stadsmuur. 

Het meest levendige en belangrijkste plein van Vanalinn is het 
Raadhuisplein met vele restaurantjes, terrassen en winkels. 

Excursies
•	 Stadswandeling met een gids door de oude binnenstad
•	 Laheema National Park: het oudste en grootste nationaal 

park van Estland
•	 Alexander Nevski Kathedraal: onderdeel van het  

Russische Rijk
•	 Eesti Vabaõhumuuseum: het openluchtmuseum van Tallinn

Tallinn
Reissom p.p. 3 dagen

Middenklasse hotel v.a. € 297,00
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Wenen staat bekend als de stad van Johann Strauss maar 
heeft veel meer te bieden dan de beroemde opera’s en 
Straussconcerten. De stad heeft het imago uit de tijd van de 
Habsburgers en vele mooie bezienswaardigheden dateren 
nog uit deze tijd. Enkele prachtige bezienswaardigheden in 
barokstijl of neogotische stijl zijn het Altes Rathaus, de Hof-
burg en de Staatsoper. U kunt in Wenen veel concerten en 

opera’s bezoeken, fietsen, varen op de Donau, de Donauturm 
of de Spaanse Rijschool bezoeken. Wenen is een bestemming 
voor de echte cultuurliefhebber!

Excursies
•	 Spaanse Rijschool: bezoek de show van de Lipizzaner 

paarden
•	 Schloss Schönbrunn: bezienswaardig keizerlijk paleis  

met mooie tuinen
•	 Wiener Prater: reuzenrad in een enorm amusementspark
•	 Wiener Walzer Tanzstunde: workshop Weense wals inclusief 

oorkonde

Reissom p.p. 3 dagen

Middenklasse hotel v.a. € 248,00

De Poolse stad Kraków is een stad met veel bezienswaardig-
heden, echter relatief onbekend voor het grote publiek. 
Kraków wordt beschouwd als één van de mooiste steden van 
Europa met de grootste verzameling historische gebouwen 
en monumenten van Polen. De Wawel Burcht met als belang-
rijkste monument het Koninklijk Slot is een bezoek meer dan 
waard, evenals een stadswandeling met als thema Schindler’s 
List. Ook buiten de stad treft u met Auschwitz-Birkenau en de 
Zoutmijnen van Wieliczka bezienswaardigheden aan die u niet 
mag missen. 

Excursies
•	 Wieliczka zoutmijn: een van de oudste zoutmijnen ter 

wereld
•	 Auschwitz- Birkenau: concentratiekamp van de Tweede 

Wereldoorlog
•	 Kazimierz: de Joodse wijk bekend van de film Schindler’s list
•	 Rynek Główny plein: het centrale punt van Kraków
•	 Fietstour door de historische stad

Wenen

Kraków

Oostenrijk	•	Polen

‘Blijvende en waardevolle 
herinneringen, daar doen 
we het voor!’

Michiel Boers 
Manager

Reissom p.p. 3 dagen

Middenklasse hotel v.a. € 280,00
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Praag is misschien wel één van de mooiste steden in Europa. 
De stad wordt gekenmerkt door de vele oude en monumen-
tale gebouwen in onder meer Staré Město (de oude stad) en 
wordt hierdoor ook wel de Parel van het Oosten genoemd. 
Naast al dit moois biedt het stadscentrum u ook vele terrasjes, 
bierkelders, restaurants en mooie winkels waar u relatief voor-
delig kunt shoppen. Het Boheemse kristal is wereldberoemd. 
In Praag mag u zeker de Praagse Burcht niet vergeten, hoog 
uitstekend tegenover de oude stad met haar prachtige St. 
Vituskathedraal en het Gouden Straatje. Via de Karelsbrug met 
haar prachtige beelden bereikt u het Oude Stadsplein waar 

het Astronomisch Uurwerk een bekende trekpleister is. Verder 
kunt u tijdens een boottocht op de rivier de Moldau heerlijk 
tot rust komen.

Excursies
•	 De oude Joodse begraafplaats: een wereldberoemde 

bezienswaardigheid
•	 De Praagse Burcht: een oud-architectonisch complex
•	 Moldau Cruise: boottocht met prachtige vergezichten,  

met of zonder diner
•	 Black Light Theatre: een zeer populaire vorm van theater
•	 Kasteel Karlstein: een imposant Middeleeuws kasteel  

buiten Praag
•	 Bohemia Kristal: fabrieksbezoek van dit beroemde kristal  

in Poděbrady
•	 Tsjechische avond met muziek, folklore, diner en drank

Praag
Reissom p.p. 3 dagen

Middenklasse hotel v.a. € 238,00
Vervoer per touringcar op aanvraag

Tip: U kunt uw bezoek aan Praag ook combineren met een bezoek aan Wenen, Dresden of Berlijn. Of maak een daguitstap naar  
het Reuzengebergte. Hier kunt u diverse sportieve activiteiten ondernemen, zoals kanoën, klimmen en mountainbiken.
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Budapest wordt ook wel de ‘Lichtstad van het Oosten’ genoemd. 
Door de machtige Donau wordt de stad in tweeën gedeeld; de 
stadsdelen Buda en Pest worden door vele bruggen met elkaar 
verbonden. De meest bekende brug is de Kettingbrug. Vanaf 
de Citadella of de Burcht heeft u een adembenemend uitzicht 
over de stad. De stad heeft een rijke geschiedenis en de vele 
monumentale bezienswaardigheden zijn hiervan een prachtig 
voorbeeld. Het oude Stadhuis, de Matthiaskerk, de Parlements-
gebouwen, het Vissersbastion, het Heldenplein en de prachtige 
Burcht Buda zijn hiervan goede voorbeelden. 

Excursies
•	 Parlementsgebouwen: neogothische stijl en zeer fotogeniek
•	 Burcht Buda: prachtig complex met Matthiaskerk en 

Vissersbastion
•	 Donaubocht: met bezoek aan Szentendre, Esztergom en 

Visegrád
•	 Trabant-tour: met oude Trabantjes over het platteland
•	 Donau-boottocht, mogelijk met lunch of diner aan boord
•	 Hongaarse avond op de Poesta met show, diner en muziek

Budapest
Reissom p.p. 3 dagen

Middenklasse hotel v.a. € 235,00
Vervoer per touringcar op aanvraag

Weetje: Pálinka is de nationale volksdrank en wordt ook wel het ‘Vuurwater’ genoemd. Het wordt gemaakt van fruit en wordt  
tijdens veel gelegenheden gedronken. De meest bekende is de ‘barackpálinka’ die gemaakt wordt van abrikozen.
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Athene bestaat al duizenden jaren en heeft mede hierdoor 
een rijke geschiedenis, welke op de dag van vandaag nog 
steeds te bezichtigen is. Het is de bakermat van de Europese 
beschaving. De Akropolis, het bekendste monument van de 
Klassieke Oudheid, verheft zich boven de vlakte van Athene, 
en de rots, waarop het heiligdom staat, loopt aan drie kanten 
steil naar beneden. Hier vindt u de Propylaeën, de Nikè-tem-
pel, het Parthenon en het Erechtheion. Een van de mooiste 
locaties van het land, welke u zeker niet mag missen, is het 

oude Delphi. De indrukwekkende resten van de tempels en 
schathuizen, het stadion en theater liggen op 600 m. hoogte 
in een zeker zo indrukwekkend landschap. 

Excursies
•	 Parthenon op de Akropolis: de Akropolis torent hoog boven 

de stad uit
•	 Pláka: gezellige wijk met veel restaurants en terrasjes 
•	 Varvakios Agora: overdekte centrale markt 
•	 Stadswandeling langs de hoogtepunten & hidden gems
•	 Kathedraal St. Dionysios: katholieke kerk uit de 19e eeuw
•	 Ethnikos Kipos: zoek de rust in het nationale stadspark 
•	 Theater van Dionysos: theater op de helling van de Akropolis

Athene
Reissom p.p. 3 dagen

Middenklasse hotel v.a. € 298,00

Griekenland 
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Barcelona is uitgegroeid tot één van de meest geliefde 
bestemmingen van de afgelopen jaren. Barcelona is niet 
alleen geliefd vanwege het bijna altijd aangenaam heer-
sende klimaat, maar ook om haar uitgebreide aanbod aan 
bezienswaardigheden. Tijdens een bezoek aan Barcelona 
kunt u onder meer de bekende Ramblas en Plaza Catalunya 
bewonderen, de berg Montjuïc bezoeken, heerlijk luieren op 
het strand, het Nou Camp Stadion van FC Barcelona bezoeken 
of de prachtige bouwwerken van Gaudí bewonderen zoals de 
beroemde Sagrada Familia. Ook de gezellige oude haven met 

Maremagnum (een bruisend uitgaanscentrum), het Aquarium 
of de Magische Fonteinen bij Plaza d’Espanya zijn zeker een 
bezoek waard. Kortom, een bruisende stad die zeer veel te 
bieden heeft en nooit verveeld!

Excursies
•	 Gaudí Tour: tocht langs de architectonische gebouwen  

van deze architect
•	 City Biken met gids langs de mooiste plekjes 
•	 Flamencoshow: authentieke Spaanse flamenco met  

diner of drankje
•	 Font Màgica: schouwspel van spuitende fonteinen,  

licht en muziek
•	 Camp Nou Stadion: rondleiding door stadion,  

museum en kleedkamers

Barcelona
Reissom p.p. 3 dagen

Middenklasse hotel v.a. € 265,00
Vervoer per touringcar op aanvraag

Tip: Breng een bezoek aan de ‘Cathedral of Cava’: Codorníu. Deze gerenommeerde wijnmakerij, gehuisvest in schitterende gebouwen  
met prachtige kelders, is bekend om de Spaanse bubbelwijn en produceert vanaf 1895 al meer dan 100.000 flessen per jaar.
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Valencia is hot! Was deze stad altijd slechts een provinciale 
hoofdstad, sinds de architect Santiago Calatrava zijn futuristi-
sche invloeden op de stad heeft losgelaten, heeft Valencia een 
revolutionaire gedaantewisseling ondergaan en bruist de stad 
als nooit tevoren. Het originele stadscentrum met haar oude 
kathedraal, de sfeervolle wijken Eixample, El Carmen en het 
levendige stadsplein Plaza Tossal maken Valencia tot een inte-

ressante bestemming. Het uitgaansleven is er prima en de vele 
terrassen en restaurantjes nodigen uit tot een heerlijk verblijf. 

Excursies
•	 Stadsrondrit door de oude en de nieuwe stad
•	 La Ciudad de las Artes y las Ciencias: futuristisch 

nieuw stadsdeel met een operagebouw, interactief 
wetenschapsmuseum, multimediabioscoop, Imax-theater en 
het l’Oceanogràfic aquarium 

•	 Kathedraal en Torre del Miguelete: historisch stadscentrum
•	 La Lonja de la Seda: oude zijdebeurs, UNESCO-bouwwerk

Valencia
Reissom p.p. 3 dagen

Middenklasse hotel v.a. € 303,00

De Spaanse hoofdstad Madrid is een waardige en populaire 
stedenbestemming. Deze bruisende stad in hartje Spanje 
biedt u fantastische uitgaansmogelijkheden, trendy winkels, 
parken, pleinen en veel cultuur. Voor cultuur kunt u uw hart 
ophalen bij de vele prachtige en bezienswaardige gebouwen 
als Palacio Real, het Koninklijk Paleis, of het bijzondere en be-
roemde Prado Museum. Een bezoek aan Madrid wordt vaak 

gecombineerd met het prachtige kloosterpaleis El Escorial en 
de oude historische stad Tolédo.

Excursies
•	 Sightseeing per citybike of segway
•	 Palacio Real: imposant paleis met veel kunst
•	 El Escorial: prachtig kloostercomplex buiten Madrid
•	 Tolédo: oude en historische stad nabij Madrid
•	 Flamenco: maak kennis met deze traditionele dans,  

al dan niet met diner
•	 Parque del Buen Retiro: een prachtig stadspark

Madrid
Reissom p.p. 3 dagen

Middenklasse hotel v.a. € 292,00

Voor meer informatie over de vele mogelijkheden kijk op www.keijman.nl
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Sevilla, een stad met vele gezichten. Samen met Córdoba 
en Granada ook wel de gouden driehoek genoemd. Sevilla 
heeft het grootste historische centrum van Europa en is alleen 
daardoor al een bezoekje waard! Onder meer vindt u hier de 
Kathedraal van Sevilla of het welbekende Plaza de España. 
Niet te vergeten dat Sevilla, naast culturele bezienswaardighe-
den, ook een waar winkelparadijs is. U zult zich geen moment 
vervelen!

Excursies
•	 Fietstour: ontdek de authentieke binnenstad per fiets
•	 Real Alcázar: het koninklijke paleis
•	 Plaza de España: één van de mooiste pleinen van Sevilla
•	 Kathedraal en Giralda Toren 
•	 Granada: breng een bezoek aan het wereldberoemde 

Alhambra, onderdeel van de UNESCO Werelderfgoedlijst
•	 Tapastour: bezoek de lokale tapasbars en ontdek het 

prachtige Sevilla

Sevilla
Reissom p.p. 3 dagen

Middenklasse hotel v.a. € 341,00

Tip: Boek een fietstour in Sevilla. Sevilla is een uitstekende stad om per fiets te ontdekken.

Andalusië, staat bekend om haar vele prachtige steden. Wat 
denkt u van Málaga? Málaga is de grootste kuststad van An-
dalusië, waar nog een typische, authentieke Andalusische 
sfeer heerst. Een wandeling door het historisch centrum 
maakt uw bezoek compleet. Málaga is de stad als het gaat om 
een combinatie van zon, zee, strand en cultuur. De stad staat 

bekend als havenstad, met een bruisend centrum en gewel-
dige restaurants.

Excursies
•	 Stadswandeling: bezichtig de historische binnenstad
•	 Museum Picasso: gevestigd in het mooie Palacio de 

Buenavista
•	 Plaza de la Constitución
•	 Ronda: deze stad is gesplitst door een enorme kloof
•	 Alcazaba: een bekend Moors fort

Málaga
Reissom p.p. 3 dagen

Middenklasse hotel v.a. € 347,00

Weetje: Weet u dat Pablo Picasso hier geboren is en het huis te bezoeken is?
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De Portugese hoofdstad Lissabon vormt het politieke en 
culturele centrum van Portugal. Het stadscentrum Baixa is 
een mengeling van oude straatjes en moderne winkelstraten, 
terwijl de nauwe straatjes van Alfama en Bairro Alto op de 
heuvels aan beide zijden van het stadscentrum een zeer apart 
karakter hebben. In de wijk Belém aan de rivier de Taag staan 
de voor Lissabon zo typerende Torre de Belém en het prachti-
ge 16e-eeuwse klooster van Jerónimos. Vanaf hier heeft u een 
prachtig zicht op de bekende Ponte 25de Abril. Een bezoek 
aan het Castelo de São Jorge mag eigenlijk ook niet ontbre-

ken. Lissabon wordt soms wel ‘de stad der emoties’ genoemd, 
hetgeen u zult terugvinden in de vele restaurantjes waar oude 
klaagliederen worden gezongen, de beroemde Fado. Een be-
levenis die u op emotionele wijze mee terug neemt naar het 
oude Lissabon. 

Excursies
•	 Sightseeing per traditionele oude stadstram
•	 Torre de Belém: oude forttoren en aangezicht van de stad
•	 Alfama en Bairro Alto: slenteren door nauwe,  

middeleeuwse straatjes
•	 Castelo de São Jorge: schitterend uitzichtpunt over de stad
•	 Sintra: oude stad met prachtige paleizen nabij Lissabon
•	 Fado: Portugees diner met traditionele klaagzang

Lissabon
Reissom p.p. 3 dagen

Middenklasse hotel v.a. € 322,00

Tip: Vergeet niet om in de wijk Belém een Pastéis de Nata, een typisch Portugees roomgebakje, te proeven!  
U zult geen spijt krijgen van dit heerlijke goedje.
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Porto heeft zijn bestaan en welvaart te danken aan de kruising 
van de rivier de Douro met de vroegere handelsroute van de 
Romeinen. Deze tweede stad van Portugal, in de volksmond 
ook vaak Oporto (de haven) genoemd, geniet vooral bekend-
heid door de heerlijke portwijn. De stad is modern, maar 
het verleden is duidelijk aanwezig. Het historische centrum 
behoort zelfs tot het Werelderfgoed van de UNESCO. In de 
oude volkswijk Ribeira, met wapperend wasgoed, gevels met 

tegeltjes en smalle, steile steegjes, geniet u van het leven van 
alledag en proeft u de sfeer van het rijke verleden. Rond de 
kathedraal vindt u tal van historische monumenten en in de 
Cordoaria-tuinen is het goed toeven. 

Excursies
•	 Panoramic Porto: city tour
•	 Bolsa Paleis: het beurspaleis
•	 Fado Show inclusief port
•	 Ribeira: ontdek het oude centrum van Porto
•	 Palacio de Cristal: bezoek het park
•	 Casa da Musicá: ontworpen door de Nederlandse architect 

Rem Koolhaas

Porto
Reissom p.p. 3 dagen

Middenklasse hotel v.a. € 308,00

Tip: Geniet van een echte Fado show onder het genot van een glaasje Port.
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De Toscaanse stad Florence presenteert zich als één groot 
openluchtmuseum vol culturele hoogtepunten en monumen-
ten. Een waar walhalla voor de cultuurliefhebber! Vele schrij-
vers, kunstenaars en schilders maakten de stad tot één van ‘s 
werelds beroemdste artistieke hoofdsteden.  
 
Het compacte centrum is gemakkelijk te voet te bereiken. 
 In de prachtige streek Toscane liggen meerdere steden die u 
vanuit Florence uitstekend kunt bezoeken. Steden als Lucca, 
Siena en Pisa mag u eigenlijk in dit deel van Italië niet missen!

Excursies
•	 Uffizi Museum: uitzonderlijk kunstmuseum
•	 Palazzo Vecchio / Ponte Vecchio: paleis op een beroemde 

locatie
•	 Siena en Lucca: historische marktpleinen en bijzondere 

Duomo
•	 San Gimignano: veel bijzondere torens en rijke historie
•	 Pisa: oude Toscaanse stad met de beroemde ‘scheve toren’

Florence
Reissom p.p. 3 dagen

Middenklasse hotel v.a. € 364,00

Napels, ook wel Napoli genoemd, is een echte havenstad en 
de derde stad van Italië. Bekend om haar kronkelige en smalle 
straatjes, gezellige restaurantjes en terrassen. 
De stad ligt vlakbij de ruïnes van Pompeï en de vulkaan  
Vesuvius is vanuit vele plekken in de stad te bezichtigen.  
 
De bekende uitdrukking ‘Eerst Napels zien, dan sterven’ is er 
niet voor niets. Deze bijzondere stad moet u gezien hebben!

Excursies
•	 Castel Nuovo: dit kasteel is het pronkstuk van Karel l van 

Anjou
•	 Ruïnes Pompeï en Herculaneum
•	 Operatheater San Carlo: het oudste operatheater van Italië
•	 Dagtrip naar de Vesuvius: de indrukwekkende vulkaan
•	 Duomo: prachtige witte kathedraal van Napels
•	 Haven van Napels: één en al gezelligheid met veel 

restaurants, ijssalons en watersporten

Napels
Reissom p.p. 3 dagen

Middenklasse hotel v.a. € 291,00

Weetje: Weet u dat Napels slechts één rechte straat heeft; de Spaccanapolie.

Italië

‘Reizen is veel meer dan je  
verplaatsen van A naar B’

Tim Wijnhoff 
Reiscoach Groepsreizen
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Eén van de meest romantische en bruisende steden van Eu-
ropa. De eeuwenoude hoofdstad van Italië biedt u prachtige 
bezienswaardigheden vanuit de Romeinse oudheid tot aan de 
chique Via Veneto. Een mengeling van historische en moderne 
gebouwen, een scala aan musea, paleizen en kerken. Rome is 
levendig en zal met al haar pracht en praal een overweldigen-
de indruk op u achterlaten. Het centrum van de stad kunt u 
het beste te voet bezoeken: het oude Rome met het bekende 
Colosseum en Forum Romanum, Piazza Navona, het Panthéon, 
de Spaanse Trappen en de Trevifontein liggen hier allemaal 

binnen handbereik. En vergeet niet de onafhankelijke staat 
Vaticaanstad, een overweldigende bezienswaardigheid,  
met als middelpunt de Sint-Pietersbasiliek. 
 
Uiteraard kunt u ook genieten van de Italiaanse keuken,  
bijkomen in het bekendste park Villa Borghese, winkelen  
in de Italiaanse modehuizen en sfeervol uitgaan. 

Excursies
•	 Forum Romanum & Colosseum: Romeinse oudheid
•	 Piazza Navona: uitgaansplein met straatartiesten
•	 Trastevere: romantisch en schilderachtig stadsdeel
•	 Vaticaanstad: Pauselijke zetel met Sint Pieter en Friese kerk
•	 Villa Borghese: enorm stadspark, rustpunt in de stad

Rome
Reissom p.p. 3 dagen

Middenklasse hotel v.a. € 299,00

Weetje: Onder het historische centrum bevindt zich een wirwar van geheime doorgangen die kerken en  
catacomben met elkaar verbinden. Het waren vluchtroutes voor de voormalige pausen.
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Marokko is een fascinerend land met een opmerkelijke 
schoonheid, gezegend met een heerlijk zonnig klimaat.  
Marokko heeft vier schilderachtige Koningssteden. Marrakech 
is er één van! De Middeleeuwse overdekte markten, de Souks, 
zijn er nog steeds even levendig en kleurrijk als voorheen. 
Achter indrukwekkende poorten liggen sprookjesachtige 
Moorse paleizen met weelderige tuinen. Als de zon aan het 
einde van de dag de hemel rood kleurt en de lantaarns op de 
bloemrijke patio’s worden ontstoken, begint hier een sprookje 
van duizend-en-één-nacht. Marrakech, ook wel de ‘rode stad’ 
genoemd, is meer dan de moeite waard. Een bezoek aan de 
Medina en de imposante Koutoubia-moskee, met haar 70  
meter hoge vierkante minaret, mogen niet ontbreken.  

Eveneens zijn het wereldberoemde Djemaa-el-Fna plein, met 
haar vele muzikanten, acrobaten en verhalenvertellers, de ty-
pische handwerkwijken, het Bahia-paleis, de leerlooierijen en 
de tuinen van Menara bezienswaardigheden die u niet mag 
missen.

Excursies
•	 Djemaa-el-Fna: plein met eetkraampjes en talloze 

straatartiesten
•	 Tuinen van Menara: behoren samen met de binnenstad van 

Marrakech tot de Werelderfgoedlijst van UNESCO
•	 Souks: een waar doolhof van smalle straatjes met kleurrijke 

winkeltjes en kraampjes
•	 Koutoubia moskee: de allergrootste moskee staat symbool 

voor de stad
•	 Dagexcursie Ouarzazate: reis door het Atlasgebergte naar 

filmlocatie Ouarzazate
•	 Dagexcursie Essaouira: havenplaats met stranden 

Marrakech
Reissom p.p. 3 dagen

Middenklasse hotel v.a. € 322,00

Istanbul ligt als enige stad gedeeltelijk op Europees en gedeel-
telijk op Aziatisch grondgebied. De bekende Bosporus deelt 
de stad, die maar liefst 14 miljoen inwoners telt, in tweeën. 
U treft er een unieke combinatie aan van Oost en West met 
moderne winkelcentra naast de eeuwenoude Grote en Egyp-
tische Bazaars, met hoogbouw naast oude Osmaanse houten 
huizen en met minirokjes naast sluiers. 

In en nabij het oude stadsgedeelte Sultanahmet bevinden 
zich vele bezienswaardigheden zoals het Topkapi Paleis van 
de oude sultans, de Haghia Sophia Moskee, de Sultan Ahmet 
Moskee (in de volksmond de Blauwe Moskee genoemd) en de 
beroemde bazaars. 

Daarnaast zijn de grote Süleymaniye Moskee en het  
Dolmabahçe Paleis zeer bezienswaardig.  
Beyog met het Taksim-plein aan de andere zijde van de 
Gouden Hoorn is erg modern met prima uitgaans- en winkel-
mogelijkheden. U kunt in Istanbul zeer gevarieerd eten, een 
oriëntaalse avond bezoeken of een boottocht maken.  
Deze stad van duizend-en-één-nacht heeft u veel te bieden.

Excursies
•	 Topkapi Paleis: bezienswaardig paleiscomplex van de 

Osmaanse sultans
•	 Süleymaniye Moskee: belangrijkste, grootste en mooiste 

moskee in Istanbul
•	 Dolmabahçe Sarayi: prachtig paleis van Sultan Abdülmecit
•	 Bosporus-tocht: rondvaart langs o.a. Bosporusbrug, 

Beylerbeyi: Paleis en Europa Fort
•	 Hammam: traditioneel badhuis voor ontspanning

Istanbul
Reissom p.p. 3 dagen

Middenklasse hotel v.a. € 346,00

Tip: Breng een bezoek aan de Grand Bazaar. Hier vindt u allerlei kruiden, specerijen en andere koopwaar.  
Er heerst altijd een enorme drukte. Een belevenis op zichzelf!

Marokko	•	Turkije
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Voorbehoud programma
Deze gids is met de grootst mogelijke zorg 
samengesteld. Toch kan het voorkomen dat 
er na het in druk geven van de gids kleine 
wijzigingen zijn opgetreden. Bij eventuele 
essentiële veranderingen informeren wij u 
bij boeking. In het belang van de reis be-
houden wij ons het recht voor het excursie-
programma aan te passen, indien daartoe 
aanleiding bestaat.

Vertragingen
Vanwege de sterk toegenomen drukte op 
de Europese wegen en in het luchtruim kan 
het voorkomen, dat er vertragingen optre-
den. Ook stakingsacties kunnen soms ver-
velende gevolgen hebben. Keijman Reizen 
zal zich tot het uiterste inzetten, deze gevol-
gen te beperken, maar aanvaardt hiervoor 
geen aansprakelijkheid.

Verzekeringen
Iedere reiziger is gebaat om goed verzekerd 
op reis te gaan. Keijman Reizen biedt di-
verse reisongevallen-, ziektekosten-, ba-
gage- en annuleringsverzekeringen aan, 
speciaal toepasbaar op iedere reis. Eventu-
ele kosten, voortvloeiend uit ziekte of onge-
val in het buitenland, worden niet altijd 
door uw ziekenfonds of verzekeringsmaat-
schappij vergoed. Voor de wintersport-, sur-
vival- en adventurereizen bent u het ver-
plicht om een verzekering af te sluiten, ook 
dit kan Keijman Reizen voor u verzorgen.

Annuleringsverzekering
Het is heel vervelend wanneer u niet op reis 
kunt gaan door ziekte of andere dringende 
omstandigheden. Als u een annuleringsver-
zekering heeft afgesloten en de door u aan-
gevoerde reden onder de polisvoorwaarden 
valt, dan krijgt u uw betaalde reissom terug. 
Deze verzekering is tot uiterlijk 7 dagen na 
boekingsdatum af te sluiten.

Vliegticket verzekering
De laatste jaren komt het steeds vaker voor 
dat luchtvaartmaatschappijen in financiële 
moeilijkheden komen en in het ergste geval 
failliet gaan. Om te voorkomen dat onze 
reizigers hun geld kwijt raken bij het failliet 
gaan van een luchtvaartmaatschappij biedt 
Keijman Reizen de Unigarant Vliegticket 
verzekering aan. Zo bent u dus altijd in staat 
om een nieuw vliegticket te kopen om zo 
toch uw geplande reis te maken.

Betalingen
Op alle reizen dient een aanbetaling te 
worden gedaan van 10% met een minimum 
van € 225,00 (tenzij anders vermeld). Het 
restantbedrag dient zes weken voor vertrek 
bij Keijman Reizen te zijn ontvangen. Boe-
kingen binnen zeven weken voor vertrek 
dienen ineens te worden voldaan.  

Wat u moet weten Algemene
Nadat u met veel enthousiasme onze nieu-
we brochure heeft doorgelezen, willen wij 
u graag nog van de volgende reisinformatie 
voorzien.

Programma
Alle reizen en bijbehorende programma’s 
die wij aanbieden zijn slechts voorbeeldpro-
gramma’s. U bent vrij om deze aan te pas-
sen naar uw wensen; u bent er zeer zeker 
niet aan gebonden! Wij maken voor u graag 
een programma op maat, aangepast aan uw 
budget, zodat de reis ook aan al uw wensen 
voldoet. Indien gewenst kunt u ook enkel 
touringcar- of vliegreizen, accommodatie of 
excursies bij ons boeken.

Offerte en optie
Voor iedere reis maken wij voor u een of-
ferte op maat. Een offerte is een eerste voor-
stel van onze kant, het is mogelijk dat deze 
wordt aangepast. De gegevens die noodza-
kelijk zijn voor het maken van uw offerte:
•	 bestemming
•	 aantal dagen
•	 aantal personen
•	 accommodatiekeuze
•	 vervoersmiddel (Tourist Class / Royal Class 

touringcar, trein of vliegtuig)
•	 eventueel programma (excursies)
•	 transfers

Tip: Het is raadzaam tijdig uw gewenste 
accommodatie te boeken of vrijblijvend in op-
tie te zetten, zodat u zeker bent van beschik-
baarheid! Een vrijblijvende optie is mogelijk 
zodat u de tijd heeft om de inschrijving voor 
de reis te laten beginnen. Een offerte kunt u 
per telefoon, per post, per fax, per e-mail of via 
www.keijman.nl aanvragen.

Touringcar
Keijman Reizen werkt samen met diverse 
touringcarbedrijven uit Nederland en Bel-
gië. Alle touringcars zijn voorzien van bar, 
toilet, geluidsinstallatie, DVD-speler en ver-
stelbare stoelen. Alle reizen zijn bepaald op 
een busbezetting van 90 personen op basis 
van luxe Tourist Class touringcars, tenzij 
anders vermeld. U kunt ook kiezen voor een 
nog meer luxe vorm van vervoer en uw tou-
ringcar laten ombouwen naar Royal Class. 
U heeft dan meer ruimte tussen de afstand 
van de voorkant van de zitting van uw stoel 
tot de voorkant van de zitting van de vol-
gende stoel. Tevens heeft u een verstelbare 
stoel met een hoek tot tenminste 45 graden 
en een meervoudig verstelbare voetsteun. 
Keijman Reizen ziet er strikt op toe dat de 
chauffeurs zich houden aan de wettelijke 
bepalingen omtrent de rij- en rusttijden-
wet. Veiligheid voor onze reizigers heeft de 
hoogste prioriteit. Afhankelijk van de duur 
van de reis wordt bepaald of de reis wordt 
uitgevoerd door één of twee chauffeurs, 
of met een aan- en afvoerchauffeur. Voor 
reizen in en door Duitsland, Frankrijk, Italië, 

Groot-Brittannië, Portugal en Spanje geldt 
vanaf heden dat de reisleidersstoel(en) 
bezet dient te worden door een vooraf op 
de namenlijst aangegeven persoon, welke 
aangeduid wordt als reisleider en als eerste 
op de namenlijst staat vermeld. 
 
Vliegtuig    
Keijman Reizen heeft zeer nauwe contacten 
met diverse luchtvaartmaatschappijen, die 
u vanaf diverse luchthavens in Nederland, 
België en Duitsland naar iedere bestem-
ming ter wereld brengen. Mocht u er dus 
voor kiezen om uw reis per vliegtuig te 
volbrengen, dan staat Keijman Reizen voor 
u klaar. Alle vliegreizen zijn bepaald op een 
groepsgrootte van 30 personen. Wij advise-
ren u om tijdig uw vlucht te reserveren.

De prijzen worden namelijk hoger naarmate 
de vertrekdatum dichterbij komt. Het in een 
offerte aangeboden vliegtarief, wat op dat 
moment geldig is, kan enkele dagen later 
reeds gewijzigd zijn. Keijman Reizen kan 
geen invloed uitoefenen op de vluchtsche-
ma’s. De maatschappijen kunnen deze tot 
kort voor vertrek wijzigen. De tijden zijn dus 
altijd onder voorbehoud. Indien gewenst 
kunnen wij een transfer regelen vanaf uw 
bedrijfslocatie naar de luchthaven en van  
de luchthaven naar uw accommodatie ter 
plaatse. Deze zijn namelijk niet standaard 
inbegrepen bij de reissom. De luchthaven-
belasting, veiligheidstaxen, brandstoftoe-
slag en overige bijkomende kosten zijn wel 
bij de prijs inbegrepen.

Trein
Vooral voor kleinere groepen is de trein een 
uitermate geschikt vervoermiddel. Keijman 
Reizen regelt voor u de reis vanaf ieder 
treinstation in Nederland en België.

Reissom
De reissom die vermeld staat bij iedere reis 
geeft een reëel beeld van de kosten. Alle prij-
zen zijn inclusief vervoer en accommodatie, 
tenzij anders vermeld. De uiteindelijke prijs 
die u betaalt zal bepaald worden door di-
verse factoren, waaronder uw groepsgrootte, 
de vertrekdatum (hoog of laagseizoen, per 
bestemming verschillend) en eventuele extra 
bij te boeken diners en/of excursies.

Prijzen en belastingen
De prijzen in deze gids zijn onder voorbe-
houd van zetfouten. Voorts zijn de gepu-
bliceerde reissommen gebaseerd op de 
prijzen, valutakoersen en belastingen, zoals 
deze bij Keijman Reizen bekend waren bij 
het in druk geven van deze brochure in 
augustus 2018. Indien daartoe aanleiding is 
(toeslagen/wijzigingen in 2018/2019), be-
houden wij ons het recht voor de reissom te 
wijzigen. Genoemde reizen zijn gebaseerd 
op 30 of 90 personen tenzij anders vermeld 
en afhankelijk van uw vertrekplaats.
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Informatie
Per groepsreservering berekenen wij u één-
malig € 30,00 reserveringskosten.

Grensdocumenten
Op grond van de Europese wetgeving dient 
iedere passagier zich te kunnen legitime-
ren bij buitenlandse (bus-)reizen. U bent 
altijd zelf verantwoordelijk voor de juiste 
grensdocumenten. Uw paspoort of identi-
teitskaart moet dus altijd geldig zijn. Bezit u 
niet de Nederlandse nationaliteit, neemt u 
dan contact op met de ambassade van het 
te bezoeken land en van eventuele door-
reislanden. Alle kosten, voortvloeiend uit 
het niet in orde zijn van reisdocumenten 
(vertragingen, overnachtingen, doorlaatje-
wijzen e.d.) komen direct voor rekening van 
de persoon in kwestie. Tevens dient ieder 
bagagestuk, bij grensoverschrijdend ver-
voer, gelabeld te zijn.

Bagage uit de touringcar
Bagage, die zich gedurende de nacht in 
de onbeheerde touringcar bevindt, is niet 
verzekerd. Indien u tijdens een eventuele 
tussenovernachting uw bagage in de tou-
ringcar laat staan, is dit nadrukkelijk voor 
uw eigen verantwoording: wij adviseren u 
de bagage altijd uit de touringcar te halen.

Hotelclassificatie
De in onze brochure vermelde officiële clas-
sificatie is vastgesteld door de in het betrok-
ken land verantwoordelijke instantie, naar 
normen die aldaar worden gehanteerd. Deze 
normering hoeft niet overeen te komen met 
de naar Nederlandse maatstaven bepaalde 
classificatie en ook de waardering tussen de 
verschillende landen zijn niet altijd vergelijk-
baar. Op een aantal bestemmingen kan het 
voorkomen, dat sommige accommodaties 
nog niet geclassificeerd zijn.

Algemene Nederlandse Vereniging van 
Reisondernemingen  
Keijman Reizen is lid van de Algemene 
Nederlandse Vereniging van Reisonder-
nemingen (ANVR). De ANVR behartigt de 
belangen van de aangesloten reiswinkels, 
touroperators en websites. De strenge 
toelatingsvoorwaarden en kwaliteitseisen 
hebben er toe geleid dat het ANVR-logo 
een kwaliteitskeurmerk is geworden voor 
consumenten. Voor u als opdrachtgever 
maakt dat logo dus een groot verschil! De 
groepsreizen in onze offertes worden aan-
geboden onder het beding dat de ANVR-
B2B Reisvoorwaarden van toepassing zijn 
op alle aanbiedingen in deze offerte tenzij 
uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet 
het geval is. Of een reisorganisatie bij de 
ANVR is aangesloten, kunt u controleren 
via www.anvr.nl, klik op controleer 
lidmaatschap.

Stichting Garantiefonds Reisgelden 
Zakelijk  
Keijman Reizen is aangesloten bij SGRZ. 
U kunt dit controleren via www.sgrz.
nl. Binnen de grenzen van de SGRZ-
garantieregeling vallen de op deze 
internetsite gepubliceerde reizen onder 
de garantie van SGRZ. Deze SGRZ-garantie 
houdt in dat de opdrachtgever ervan 
verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde 
reisgeld wordt terugbetaald als de 
wederpartij door financieel onvermogen 
de overeengekomen prestatie niet kan 
nakomen. Voor zover de overeenkomst 
mede het vervoer omvat en de plaats van 
bestemming reeds is bereikt, wordt 
zorg gedragen voor de terugreis.

Stichting Calamiteitenfonds Reizen  
Keijman Reizen (KvK 11074856) is aange-
sloten bij de Stichting Calamiteitenfonds 
Reizen. Binnen de grenzen van de garan-
tieregeling van het Calamiteitenfonds val-
len de op deze internetsite gepubliceerde 
reizen onder de garantie van het Calamitei-
tenfonds. Deze garantie houdt in dat u als 
consument die deelneemt aan een door ons 
georganiseerde reis;

•	 (een deel van) uw reissom terugkrijgt 
indien wij de reis als gevolg van een 
calamiteit niet of niet volledig kunnen 
uitvoeren;

•	 de noodzakelijke meerkosten vergoed 
krijgt indien wij als gevolg van een 
calamiteit de reis moeten aanpassen 
of indien wij u vervroegd moeten 
repatriëren.”

Onder calamiteit wordt verstaan een door 
molest of natuurramp veroorzaakte abnor-
male gebeurtenis.

Kijk voor meer informatie op 
www.calamiteitenfonds.nl

SKTB Keurmerk     
Keijman Reizen werkt uitsluitend met ver-
voerders die erkend zijn met het Keurmerk 
Touringcarbedrijf. Dit zijn touringcarbedrij-
ven die zich strikt houden aan strenge vei-
ligheidseisen en voortdurende worden ge-
controleerd. Kwaliteit en veiligheid 
staan bij Keijman Reizen hoog in het 
vaandel. Meer info: www.sktb.nl.
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 Parijs Sacre Coeur Dreamstime
25. Nice Shutterstock
 Mont St. Michel Shutterstock
 Normandie vogel Dreamstime
26. Tower bridge Shutterstock 
 House of Parliament Visit Londen
27. Edinburgh mensen Shutterstock 
 Edinburgh view Shutterstock
 Dublin Temple Bar Pixabay
28. Berlijn fiets Shutterstock
 Berlijn water Shutterstock
29. Hamburg Shutterstock
 Groepje trein Shutterstock
30. Keulen brug Shutterstock
 Trier Shutterstock
 Plein trier Dreamstime
31. Dresden Shutterstock
 Praag klok Dreamstime
 Luxemburg Pixabay 
32. Mermaid Kopenhagen Dreamstime
 Stockholm Dreamstime 
 Stockholm gekleurde huizen Shutterstock
33.  Riga Shutterstock
 Tallinn Dreamstime
 Tallin grote foto Dreamstime
34. Wenen paard en wagen Pixabay
 Wenen huizen Shutterstock
 Kraków paard en wagen Dreamstime
35. Meisje Praag brug shutterstock
 Praag Shutterstock
36. Boedapest Brug Shutterstock
 Boedapest water Shuttertock

37. View Athene Shutterstock

 Groep jonge mensen Shutterstock

 Akropolis Athene Pixabay

38. Sagrada Familia  Dreamstime

 Park Güell Shutterstock

39. Valencia meisje Shutterstock

 Valencia  Pixabay

 Madrid Pixabay

40. Andalusië vrouw Shutterstock

 Malaga Dreamstime

 Sevilla brug Dreamstime

41. Lissabon shutterstock

 Tram Lissabon Shutterstock

42. View Porto Shutterstock

 Porto Shutterstock

 Porto tegeltje Shutterstock

43. View Florence Dreamstime

 Florence grote foto Dreamstime

 Napels Dreamstime

44. Groep jonge mensen Rome Shutterstock

 Rome Shutterstock 

45. Istanboel Shutterstock

 Woestijn Marrakesh Shutterstock

 Marrakech Shutterstock

48. Fietsende mensen Shutterstock
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Keijman Reizen 

Postbus 54 

6666 ZH Heteren

Komkleiland 27 

6666 ME Heteren 

Tel: +31 488 48 35 88 

E-mail: info@keijman.nl


