Donderdag 30 november 2017
vanaf 11.00 u na het uitchecken in het hotel.
Bezoek aan het Factory Outlet Ochtrup.
Het FOC in Ochtrup is een enorm winkelcentrum met een oppervlakte van
17000 m².
In maar liefst 65 winkels vindt u meer dan 100 verschillende merken vinden.
De keuze is enorm. En natuurlijk komen er vele mensen op de koopjes af….
met kortingen tot maar liefst 70 %.
Het Factory Outlet Center laat koopjesjagers voelen zoals een vis in het water
want de grote modemerken zoals Mexx, Bianca, Tom Tailor, Nike, Fossil,
Esprit en Levis... etaleren voor elk wat wils.
Wellicht vindt u ook iets voor de komende feestdagen.
In de restaurants La Passione; McDonald's & McCafé en Alice Premium Döner
kunnen wij voor aanvang van de terugreis nog iets nuttigen.

4-daagse reis naar
Noordrijn-Westfalen,
Duitsland.
Maandag 27 november 2017
tot
Donderdag 30 november 2017

In de prijs is begrepen.
Transport in luxe bus.
Hotelkosten (de overnachting, het gevarieerd ontbijtbuffet en
afwisselende 4-gangen-diners ( in buffetvorm)
gratis koffie, thee tussen 14.00 en 20.00 u
gratis frisdranken, bier en wijnen tussen 17.30 u en 20.00 u

Geen toeslag voor een éénpersoonskamer

In het tuincentrum Emsflower inkom tropische tuin en
vlindertuin met een rondleiding onderde leiding van ervaren gids
(duur +/- 90 minuten).

Inschrijvingen tot 30 april of zolang er plaatsen
beschikbaar zijn.

Toeristenbelastingen

Deze 4-daagse reis wordt georganiseerd vanaf 35 inschrijvingen.

Maandag 27 november 2017
Opstapplaats Zeebrugge 08.00 u (eventueel ook in Brugge)

Busreis naar het historische stadje Bad Bentheim
Rond 11.30 u –12.00 u een tussenstop voor een hapje
en/of een drankje (niet in de prijs begrepen) en plasje .

Aankomst in Bad Bentheim omstreeks 14.30 u.
Wij logeren 3 nachten in het Hotel Grossfeld ****
Een vier sterren hotel.

Dinsdag 28 november 2017
Namiddag vanaf 12.00 u
Bezoek aan het tuincentrum Emsflower in Emsburen.
Emsflower is Europa's grootste kwekerij van perk- en potplanten, alles is
er volledig geautomatiseerd, wat wij met ons kunnen aanschouwen.
Emsflower is 100 ha groot en heeft hierop 38ha glaskassen (serres) .
Wij bezoeken onder de leiding van een ervaren gids de tropentuin, de
vlinder tuin, de showkassen en het productieproces van bloemen en
planten .
Naast het genieten van de tuinen en kassen kunt u ook gezellig vertoeven
in het restaurant met sfeervolle mediterrane wintertuin.

Het hotel heeft 75 personeelsleden in dienst die ons een mooi
verblijf willen bezorgen.
Het hotel heeft een verwarmd zwembad, met een stoomdouche
welke vrij te gebruiken is. Neem gerust je badpak mee
Wij overnachten in een ruime hotelkamer en kunnen dagelijks
tijdens ons verblijf genieten van een dagelijks uitgebreid ontbijt- en
een 4-gangen dinerbuffet inbegrepen diverse drankfaciliteiten w.o.
gratis koffie en thee (tussen 14.00 u en 20.00 u) en gratis frisdranken,
pils en wijnen (tussen 17.30 u en 20.00 u)
Wanneer de klok negen heeft geslagen begint de nachtwachter
van nachtwachter van Bad Bentheim aan zijn avondlijke rondgang.
Zin om mee te toeren… het kan maar moet niet...

Dinsdag 28 november 2017
voormiddag
Na mogelijks een aqua– en stoombad genot gevolgd door het
uitgebreid buffet kan men vrij genieten van… hetzij
- voor de liefhebbers het bezoek aan het kasteel (niet inbegrepen)
- een morgenwandeling in het burcht park.
- of misschien een tochtje Günther langs de rotsen en het Joods
kerkhof.

Woensdag 29 november 2017
vanaf 10.30 u Bezoek aan Münster
Münster is een prachtige grote stad in het centraal westelijke deel van Duitsland in de
regio Noordrijn-Westfalen. Ondanks het feit dat grote delen van de stad tijdens de
Tweede Wereldoorlog werden verwoest is er nog veel van de oude schoonheid van de
stad zichtbaar. Cultuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen in één van de musea van
Münster met onder meer De Dom van Münster en Kunstmuseum Pablo Picasso.
De Friedenssaal bevind zich in het gotische stadhuis van Münster en is zonder twijfel
de belangrijkste historische ruimte in Münster.
Doch ons hoofddoel in Münster is het bezoeken en bewonderen van de alom geprezen
Kerstmarkt. Het oude en historische stadje Munster heeft gedurende het kerstseizoen
heel wat te bieden. De adventstijd in Münster is elk jaar opnieuw een bijzondere
belevenis. Want als de Prinzipalmarkt in een gouden glans straalt, de koopmanshuizen,
kerken en musea worden verlicht en de historische oude stadskern feestelijk wordt
gedecoreerd, dan openen ook de kerstmarkten van Münster hun poorten. Vijf
verschillende kerstmarkten met rond 300 kraampjes nodigen uw uit te slenteren, zich
te verbazen en te genieten want overal komen de heerlijke geuren van verschillende
lekkernijen je tegemoet.

