
Speciaal georganiseerd voor onze leden uit Den Haag  
en omstreken

Wij gaan vanaf oktober groepsreizen op maat voor u samenstellen.  
Dat doen we in samenwerking met reisadviseur Moniek Bos-Bouwman.  
Zij is in de meeste gevallen ook de reisleidster. Als ze niet meegaat 
zorgen we ervoor dat er altijd een andere Nederlandstalige reisleider 
meegaat. Waar mogelijk is er een Nederlandse gids.

De reizen hebben meestal een thema, worden speciaal voor u 
uitgezocht en staan voor gezelligheid en kwaliteit. De groepen zijn 
klein en daardoor persoonlijk. De reis wordt zo volledig mogelijk 
aangeboden zonder extra verborgen kosten.

Door de samenwerking met Moniek Bos-Bouwman kunnen we  
ook de garantie van ANVR en SGR bieden. De ANVR, de Algemene 
Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen, garandeert de 
kwaliteit van de bij haar aangesloten reisorganisaties. De SGR, 
Stichting Garantiefonds Reisgelden, beschermt u bij een  
faillissement van uw reisorganisatie.

Met ANBO op reis
betekent zorgeloos vakantie vieren

Kijk voor het reisaanbod  
op de achterkant

Bent u enthousiast geworden of wilt u  
meer informatie? Dan kunt u bellen of 
e-mailen naar reisadviseur:
Moniek Bos-Bouwman
T:  06 - 208 510 33
E:  moniek@travelcounsellors.nl

Meer informatie over de reizen op deze 
folder kunt u vinden op de website van 
ANBO: www.anbo.nl/ledenvoordeel.



4 dagen Ierland*

5 - 8 oktober 2017 | € 1.220,- p.p.

Jameson Irish Whiskey | Powerscourt

5 dagen Culinair Riga*

30 mei - 3 juni 2018 | € 1.521,- p.p.

Toprestaurants | Cultuur

Kennismakingscruise*

23 november 2017 | € 99,50 p.p.

Programma

Op 5 oktober vliegen we om 14:00 vanaf Amsterdam naar Dublin. Het hotel 
ligt buiten het centrum aan het strand. ’s Avonds is er een diner in het hotel 
en daarna kunt u nog strandwandeling maken.

De volgende morgen gaan we na een heerlijke ontbijt naar Airfield Estate. 
Op dit prachtige erfgoed genieten we van een lunch. Daarna staan de 
Powerscourt gardens op het programma. Een van de mooiste landgoederen 
van Ierland. Dineren doen we wederom in het hotel.

De derde dag starten we met een stadstour door Dublin, brengen we een 
bezoek aan Epic Ireland, we krijgen een interactieve rondleiding door de 
historie van Ierland. Vervolgens bezoeken we de welbekende Jameson 
distillery. Na een lunch in wereldberoemde Nancy’s hands kunt u op eigen 
gelegenheid door de straatjes van Dublin te struinen. In het hotel sluiten  
we deze vakantie af met een gezellig diner.

*Deze reis kan alleen doorgaan met minimaal 12 deelnemers.

Programma

Deze culinaire reis naar Riga, de hoofdstad van 
Letland, is een echte belevenis voor alle zintuigen! 
We vliegen om 10:20 vanaf Amsterdam naar Riga. 
Op de luchthaven staan oude sovjet-auto’s klaar 
om ons naar ons hotel te rijden. De eerste avond 
wordt u bediend, maar de tweede dag moet uw 
voor de lunch zelf aan de slag. Na een bezoek aan 
de markthallen krijgt u een kookworkshop. Lunchen 
bij restaurant 3 Pavari is een ware verrassing.  
Uw kok maakt voor u een kunstwerk klaar dat u op 
mag eten. En wat dacht u van heerlijke Laima-
chocolade? Een bezoek aan de beroemde bakkerij 
Laci, een Riga Canal Boat Tour en een diner in het 
award-winnende restaurant Vincents. We sluiten af 
met een nacht aan de kust.

*Deze reis kan alleen doorgaan met minimaal 12 en maximaal 20 deelnemers.

Programma

Om 09:30 is het inschepen!

We gaan aan boord van de Silvinia in de haven van Rotterdam om via  
Lek en de Nederrijn om 19:00 weer aan te meren in Arnhem. Onderweg 
vaart u langs de molens van de Kinderdijk een prachtige route door  
West- en Oost-Nederland.

Tijdens deze tocht heeft u de gelegenheid om het gehele schip te bekijken. 
Op basis van deze kennismaking kunt u beoordelen of een meerdaagse reis 
met de Feenstra Rijn Lijn iets voor u is.

Inbegrepen: koffie met gebak, lunch, tussendoortje, diner en busreis terug 
naar Rotterdam.

Exclusief: drankjes

*Aan deze kennismakingstocht moeten minimaal 80 en kunnen maximaal 112 personen deelnemen.

>


