Zaanse Schans en Verkade
Zaanse Schans en Verkade

Vandaag nodigen wij u uit voor een bezoek aan de Zaanse
Schans, een échte Noord-Hollandse ervaring. We brengen u in
touringcar naar de Zaanse Schans. Bij aankomst rond 10.30 uur
worden we ontvangen in het Verkade Paviljoen met koffie en
gesorteerd gebak. In dit paviljoen kunnen we na de koffie het
resultaat zien van een ongelofelijke bedrijfscollectie
bestaande uit 9.000 foto’s, 1.000 affiches, displays, reclame
uitingen, 2.000 verpakkingen en 700 productiemiddelen, met als
pronkstukken de werkende biscuit-, waxine -en chocolademachinelijnen. De collectie vertelt niet alleen maar de
geschiedenis van het bedrijf; het staat ook symbool voor het
Nederlands industriële erfgoed. Tijdens dit bezoek is iedereen
vrij en kan op eigen tempo het e.e.a. bezichtigen. Hier zijn
ook restaurantjes waar men iets kan gebruiken (op eigen
kosten). Rond de middag gaan we naar de Zaanse Schans, hier
proef je de sfeer van het verleden, van het typisch Hollandse
landschap met vele groene houten huizen en molens waaronder
verfmolen De Kat (de enige ter wereld). Er zijn oude ambachten

te zien, kleine musea te bezoeken en in de kleine straatjes en
op de pleinen zijn er tal van souvenirwinkels en restaurants.
Dit alles op een heel bijzondere plek onder de rook van
Amsterdam. Om 14.00 uur is de rondvaart boot gereserveerd en
ziet u de Zaans Schans vanaf rivier de Zaan, prachtig!! Het
geheel van deze dag biedt een spectaculair en authentiek beeld
van de oude Zaanstreek. Echt een unieke belevenis! Rond 15.30
uur keren we huiswaarts waar we dan omstreeks 18.00 uur zullen
arriveren.

Meer informatie over deze dagtocht?
Vul hieronder uw gegevens in en klik op ‘verzenden’.
Wij nemen z.s.m. contact met u op.
Naam *
E-Mail *
Telefoon (optioneel)
Bericht *

6 + 1 = ? Bewijs a.u.b. dat u een mens bent door de volgende
vergelijking op te lossen. *
Verzenden

Deel deze dagtocht
Deel via Facebook
Delen via E-Mail

VERTREK: 08:00 uur
EINDE ca.: 18:00 uur
INCLUSIEF:
Vervoer per luxe reiswagen
1x koffie/ thee met gesorteerd gebak
Entree Zaans Museum en Verkade Paviljoen
Entree 1x industriemolen naar keuze
Korting bij div. ondernemingen (molens) op de Zaanse
Schans
Rondvaart van 1 uur over de Rivier de Zaan
OPTIONEEL:
2e kopje koffie
Lunch
Rondleiding o.l.v. een gids
Goed verzorgd 3-gangendiner tijdens de thuisreis, €
19.00 p.p.
PRIJS:
Mail ons voor maatwerk en/of een prijsopgave:
touringcar@ter-doest.nl

