
 

HERST – WINTER DAGTOCHTEN 2020 
DATUM  REISDOEL                      PRIJS   REIS-  THUIS-

                     PP          NR     KOMST 

Din. 8 dec. KERSTMARKT MAASTRICHT                 €  30,=     3      ± 19.30 
  De prachtige stad Maastricht zal dit jaar in december opnieuw zijn magische  

             uitstraling tonen. Het Vrijthof, met zijn historische inrichting en monumentale  
             karakter, is het middelpunt van dit kerstevenement. 

                          

 
Zat. 12 dec.  KERSTMARKT ESSEN (D); deze kerstmarkt behoort met zijn                 €  31,50     2      ± 20.30 

ca. 250 kraampjes bij de grootste en meest favoriete in Duitsland 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

din. 15 dec. KERSTMARKT GENT (B)                €  31,50     4      ± 19.15 
  Meer dan 150 houten kerstkraampjes verspreiden zich van het  

St.-Baafsplein over de Botermarkt en langs Klein Turkije tot het einde 
van de Korenmarkt. U wandelt tussen sparren en dennen, kuiert langs 
kraampjes met hapjes en drankjes, leuke hebbedingen en authentieke  
ambachten. De geur van harshout en glühwein maakt de ervaring compleet. 
Gent onder zijn groene winterdeken, een kerststad op zijn best. 

 

 

Zat. 19 dec. Kerstvakantie-aanbieding: kerkstmarkt ANTWERPEN (B)             €  19,=     5      ± 20.15 
  Geniet van de kerstactiviteiten op de Kaaien, Grote Markt, Groenplaats  
  en shoppen in de vele winkelstraten. 

 
HUISHOUDBEURS / AMSTERDAM RAI 2021 incl. entree. 
De prijs van deze tocht zal eind 2020 / begin 2021 bekend worden gemaakt.  
www.huishoudbeurs.nl.                  € volgt    1       ± 19.00 
            later 

 
Zat. 20 febr. 2021   –   Din. 23 febr. 2021   –   Don. 25 febr. 2021   –   Zat. 27 febr. 2021   
De 9-maanden beurs is van zat. 20 t/m  wo. 24 feb. 2021. 
Alleen op zat. 20 feb. en zat. 27 feb. 2021 wordt ook de opstapplaats Tholen aangedaan. 

Alle passagiers dienten tijdens het in- en uitstappen en tijdens de gehele touringcarrit een eigen meegebracht 

MONDKAPJE te dragen. U dient een gezondheidsverlaring in de vullen waarin u verklaart GEEN Corona 

gerelateerde klachten (zoals hoesten, neusverkoudheid, koorts, benauwdheidsklachten) te hebben. 

Bovenstaande reizen vinden alleen doorgang bij voldoende deelname. Bij annulering worden er kosten in rekening 

gebracht. Voor buitenlandse reizen dient u in het bezit te zijn van een geldig paspoort of identiteitskaart. 

BOEKINGSKANTOOR:           Touringcarbedrijf De Kock  / Halsteren        0164 – 682100   
 

REISNUMMER      1     2     3    4    5        

Hoogerheide v.d.Meulenplein 07.45 07.30 08.15 08.45 12.15        

Bergen op 

Zoom 

Station NS 

onder de klok 

08.15 07.45 08.30 09.00 12.00        

Halsteren Gar. De Kock 08.30 08.00 08.45 09.15 11.45        

Steenbergen busstation 08.00 07.30 08.15 08.45 11.30        

Tholen Bush. Grindweg 08.10 07.45 08.30 09.00 11.30        

 

http://www.huishoudbeurs.nl/

