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Compleet verzorgd  |  Luxe Touringcar met airco en toilet  |  Ervaren chauffeur en reisbegeleiding

Historie, natuur en bourgondisch gezellig!
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www.ter-doest.nl
www.ter-doest.nl

Ter Doest BV | Janninksweg 3 | 7496 PT Hengevelde | 0547 333 368 | touringcar@ter-doest.nl

Wat mag u van ons verwachten
•  zeer goed onderhouden touringcars met alle faciliteiten, zoals comfortabele 
 stoelen met voetsteunen, klaptafels, wc, DVD, stereo geluidsinstallatie,   
 koffie- en soepbar, koelkast, airco, luchtvering, dubbele beglazing, kniel-  
 en hefinrichting en gordels.
•  Onze chauffeurs hebben ruime ervaring.
•  U wordt vanaf uw woonplaats in Twente afgehaald en weer teruggebracht. 
  Buiten Twente kunnen er in overleg diverse opstapplaatsen zijn.
•  De chauffeur blijft de gehele reis bij u, ook ’s nachts kunt u een beroep op  
 hem of haar doen.

Wensen | Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen die u bij 
de boeking kenbaar heeft gemaakt. Helaas is dat niet altijd mogelijk, omdat we 
een toeslag moet betalen voor bijvoorbeeld balkon, bad e.d.

Roken in de touringcar | Roken in de touringcar is niet toegestaan!

Rouleren in de bus | Alleen de chauffeur en reisleider hebben een vaste plaats. 
In overleg met de chauffeur vindt er een roulatiesysteem plaats. Achter in de bus 
kunt u wel een plaats reserveren.

Grensdocumenten | Voor alle reizen is een geldig identiteitsbewijs verplicht. 
Voor landen buiten de EU heeft u een geldig paspoort nodig. U dient bij vertrek 
en gedurende de reis in het bezit te zijn van een geldig paspoort of Europese 
Identiteitskaart.

Hotels | Het hotel waar u logeert, is met zorg uitgekozen en beschikt over de 
omschreven faciliteiten. 

Onvoldoende deelname | Ter Doest behoudt zich het recht voor om bij onvol-
doende deelname (minder dan 25 personen) de reis te annuleren. U krijgt dan 
een gelijkwaardige reis aangeboden. Accepteert u deze niet, dan krijgt u het 
reeds betaalde bedrag terug. Uiterlijk 21 tot 14 dagen voor vertrek wordt u van 
de annulering in kennis gesteld.

Boekingen | Degene die een reis boekt - ook voor eventuele andere deelne-
mers - is hoofdelijk aansprakelijk voor ieder die door hem of haar wordt aan-
gemeld. 

Betaling | Uiterlijk 14 dagen vóór vertrek moet de volledige reissom zijn voldaan 
incl. de verzekeringspremies

Annulering | Moet u om welke reden dan ook annuleren, hanteren we de ANVR 
annuleringsvoorwaarden, hetgeen inhoudt, dat u kosten worden doorberekend 
afhankelijk van het tijdstip van annulering 

Reis- en annuleringsverzekering | De reis- en annuleringsverzekering wor-
den door Ter Doest in overleg met u afgesloten bij aanmelding. Deze afspraken 
worden schriftelijk overeengekomen. Heeft u een doorlopende reis- en annu-
leringsverzekering, dan moet u dit melden op het op het inschrijfformulier om 
misverstanden te voorkomen. 

Reisdocumenten | Uiterlijk één week voor de vertrekdatum kunt u de reisbe-
scheiden verwachten.

Prijzen | De prijzen in de reisgids zijn per persoon op basis van 2-persoons ka-
mers. Wij behouden het recht de reissom aan te passen, indien wijzigingen in de 
vervoerskosten en heffingen van derden daartoe aanleiding geven.

Vergissingen en of wijzigingen | Voor mogelijke fouten en/of vergissingen in 
dit reisprogramma kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Wijzigingen 
in het programma blijven voorbehouden. Wij behouden het recht deze te wijzi-
gen of te herstellen.

NUTTIGE TIPS

Papieren | Houdt waardevolle papieren altijd bij u. Laat ze niet achter op uw 
kamer of in de touringcar.

Medicijnen | Houdt uw medicijnen altijd bij u. Laat niet achter op uw hotelka-
mer of in de touringcar. Neem een kopie van uw doktersrecept mee op reis en 
een kopie van uw ziektekostenpolis. Indien gewenst - en niet geheel onverstan-
dig - mag u dit melden op het inschrijfformulier.

Valuta | In de meeste landen kunt u met de Euro betalen. Geld pinnen is over het 
algemeen goedkoper dan omwisselen bij de bank. De chauffeur of reisleider zijn 
u daarbij graag behulpzaam.

Diëten | Meldt uw dieet op het inschrijfformulier. Wij geven dat dan door aan de 
hotels en/of restaurants. Let op: niet in alle landen zijn dergelijke diëten bekend. 
Graag duidelijk aangeven welk dieet u wenst te gebruiken. Het kan voorkomen 
dat er hotels zijn die een toeslag vragen.

Vermissing / Diefstal | Bij vermissing of diefstal dient u aangifte te doen bij de 
politie in het land waar u verblijft. De chauffeur of reisleider zijn u daarbij be-
hulpzaam.

Bagage | Per persoon mag u één koffer van normale afmetingen meenemen. Bij 
tussenovernachtingen in een hotel of op een veerboot kunt u een tas met spul-
len voor één nacht meenemen. Let op: tijdens een overnachting zijn de achter 
gelaten koffers in de touringcar niet mee verzekerd.

Extra bagage | Overleg met de Ter Doest indien u een rollator of rolstoel mee 
wilt nemen. Reizen naar bergachtige gebieden zijn in het algemeen niet ge-
schikt voor rollators en rolstoelen.

Vergeten spullen | Laat u tijdens de reis iets liggen in het hotel, restaurant of 
ergens anders, dan kan dit op (indien de spullen gevonden zijn) uw eigen kosten 
en verantwoordelijkheden worden nagezonden.

Aanvullende reisvoorwaarden | Conform hetgeen, dat in de ANVR reisvoor-
waarden en de algemene vervoers- en reisvoorwaarden van KNV busvervoer 
staat beschreven.

Vragen / opmerkingen | Heeft u vragen, wensen, op- of aanmerkingen (vooral 
ook tijdens de reis), geef die dan direct door aan de chauffeur of reisleider. Let 
op: ná de reis kunnen wij misschien niets of weinig meer voor u doen.

Kwaliteit - veiligheid - service
Dit heeft Ter Doest hoog in het vaandel staan!

5
DAAGSEBUSREIS



5 daagse busreis 7 t/m 11 augustus 2017 

DAG 1 Vertrokken vanuit Hof van Twente maken we halverwege de morgen een koffiestop. Hier hebben we tijd om even bij te praten en 
te genieten van de koffie met iets lekkers erbij. Aansluitend rijden we door naar Wanroij waar we op de Lamperse Hei worden ontvangen 
door de familie Van Broek, op hun boerderij met Wagyu koeien. Hier zien we een bedrijfspresentatie en we krijgen een goed verzorgde 
lunch. Na de lunch krijgen we een rondleiding en brengen we een bezoek aan de massagestal om de Wagyu koeien te voelen, te ruiken en te 
bekijken. Ook is er gelegenheid voor een bezoek aan het winkeltje. Rond 16.00 uur melden we ons in Valkenburg bij Hotel Schaepkens van 
St. Fijt, waar we onze kamers toebedeeld krijgen. Aansluitend hebben we de tijd om op eigen gelegenheid de buurt te verkennen voordat het 
diner klaar staat in ons hotel

DAG 2 Om 09.30 uur rijden we naar mooi Maastricht. Bij aankomst kunnen we op eigen gelegenheid het centrum bezoeken. Rond 12.30 
uur gaan we aan boord van een van de passagiersschepen van rondvaartbedrijf Stiphout. Aan boord van de boot nuttigen we een goed 
verzorgde lunch en maken we een gezellige cruise op de Maas. Na de rondvaart stappen we in de touringcar en rijden we via een mooie 
toeristische route terug naar Valkenburg en komen we aan bij ons hotel. 

DAG 3 Om 09.30 uur rijden we richting Schinnen, hier brengen we een bezoek aan Stroopfabriek Canisius-Henssen BV. Hier worden 
we ontvangen met koffie en Limburgse vlaai. Aansluitend krijgen we een filmpresentie van de fabriek en een rondleiding. De gids gaat ons 
vertellen en laten zien hoe fruithandelaar Jean Canisius omstreeks 1903 het idee kreeg om stroop op grote schaal te fabriceren. Rond 13.00 
uur staat er voor ons een lunch klaar. Later op de middag gaan we terug naar Valkenburg. Hier kan iedereen op eigen gelegenheid een 
vrijblijvend bezoek brengen aan het centrum van Valkenburg.

DAG 4 Om 10.00 uur rijden we via een mooie route richting Vaals. Hier brengen we een bezoek aan het 3 landenpunten het vergeten 
vierde land “Het labyrint”.U kunt de oude smokkelroute zelf bewandelen en natuurlijk de souvenirwinkel bezoeken. In Herberg de 
Grenssteen is voor ons een lunch gereserveerd. Na het middaguur rijden we door naar het mooie stadje Monschau waar we ons laten 
verrassen door de vele mogelijkheden die Monschau en zijn omgeving u te bieden heeft. Hier hebben we vrije tijd om zelfstandig een bezoek 
te brengen aan diverse musea en winkeltjes. 

DAG 5 Na het ontbijt”, rond 10.00 uur, nemen we afscheid van Hotel Schaepkens van St. Fijt. We gaan richting Asten en brengen een 
bezoek aan het Museum Klok & Peel. Hier is van alles te zien. Ontdek het verhaal van de grootste verzameling luidklokken ter wereld en 
de natuur- en cultuurhistorie van de Peel. Rond de middag is hier een lunch voor ons gereserveerd in het gezellige museumcafé of op 
het buitenterras. Na deze lunch gaan we richting Hof van Twente. Bij aankomst staat een goed verzorgd 3-gangen diner voor ons klaar ter 
afsluiting van 5 prachtige dagen.
 

480 p.p.Unieke reis, compleet verzorgd
 

Reisinformatie Vertrek 
:  Maandag 7 augustus 2017

Retour 
:  Vrijdag 11 augustus 2017

Prijs  
:  € 480,- p.p.Annuleringsverzekering :  € 35,50 p.p. 

Toeslag 1-pers. kamer :  € 29,- p.p.p.n.
Conform de Ter Doest reisvoorwaardenInclusief

• Reserveringskosten• Reisverzekering
• 2 persoonskamer• Verzorging op basis van vol pension• 2 avonden live-muziek in het hotel • Koffiestop met gebak, bezoek aan  Boerderij de Lamperse Hei (1e dag)• Rondvaart te Maastricht, rondrit met de touringcar (2e dag)

• Koffie met een puntje Vlaai, rondleiding Stroopfabriek 
 Canisius-Henssen BV. (3e dag)• Bezoek Drielandenpunt en Monschau (4e dag)

• Bezoek Museum Klok & Peel (5e dag)• Afscheidsdiner

info en Boekingen: touringcar@ter-doest.nl of 0547 333 368

Ontdek historisch en hedendaags Zuid-Limburg 

Een prachtige reis onder begeleiding van 2 ervaren vrijwilligers.

Na de goede en leuke ervaringen van voorgaande jaren gaan we wederom in samenspraak 
met onze ervaren vrijwilligers en buschauffeur op reis, dit jaar naar het zuiden van Nederland, 
Limburg !

Verscholen tussen de mosgroene heuvels, in het hart van het beschermde natuurgebied 
Heuvelland, flonkert het mergelstadje met haar rijke toeristische traditie. Het vijf-sterren 
landschap met Valkenburg als middelpunt is al meer dan 125 jaar een grote trekpleister. De 
komende 5 dagen hebben we voldoende tijd om dit zelf te ervaren. We worden goed verzorgd 
in het gastvrije Hotel Schaepkens van St. Fijt, op een prachtige locatie voor een ontspannen 
en comfortabele vakantie. Kortom, een uitstekende basis voor onze uitstapjes van deze week. 
Ontdek wat er allemaal in en om Valkenburg te doen is. Wees welkom in Valkenburg!

Hotel Schaepkens van St. Fijt 
Nieuweweg 40-44
6301 EV  Valkenburg
Tel: 043 - 601 2000

Programma


