Al bijna 100 jaar maken
wij uw belevenissen waar!

Reistips 2020!

Reistips voor 2020!
Het reisjaar 2019 ligt alweer achter ons en daarom informeren en inspireren wij u graag
voor 2020! Met deze mini-brochure hopen wij u op nieuwe ideeën te brengen voor uw
volgende uitje en/of reis.
Afgelopen jaar hebben wij voor u met veel enthousiasme weer veel mooie, unieke en
bijzondere dagtochten en meerdaagse reizen mogen uitwerken. Bij elke dagtocht of reis
werkt ons team samen om u een mooi en passend voorstel aan te bieden. Heeft u iets
toe te voegen aan één van de genoemde uitjes of reizen in de brochure of bent u op
zoek naar geheel iets anders, neem dan contact met ons op. Wij verzorgen maatwerk,
waardoor wij uw wensen kunnen verwerken in een voor u passend voorstel.
In verband met de groeiende vraag naar vervoer en dagtochten voor mindervalide
passagiers kunnen wij met trots zeggen dat wij vanaf april 2020 zelfs 3
rolstoeltouringcars ter beschikking hebben! Heeft u vragen over deze touringcars voor
één van uw uitjes? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag verder.
Wij hopen uw gasten volgend jaar te mogen verwelkomen. Ons team wenst u een
voorspoedig en reislustig 2020 toe!
Met reislustige en inspirerende groet,

Familie Verschoor en het team
van Verschoor Reizen / Verschoor Events

Neem gerust vrijblijvend
contact met ons op:
Verschoor Reizen
Schrank 1, 3371 KJ Hardinxveld-Giessendam
+31 (0)184 612 714
info@verschoor-reizen.nl
www.verschoor-reizen.nl

©2020 – Verschoor Reizen. Alle in deze mailing genoemde gegevens zijn o.v.v. eventuele drukfouten of prijsverhogingen van derden, en mogen niet
gedupliceerd worden. Beelden zijn verkregen met toestemming van de partner of via Shutterstock.com. Opmaak: www.appartreclame.nl.

1.

Rolstoeltouringcar!
Verschoor Reizen heeft twee rolstoeltouringcars. Rolstoeltouringcar 1 biedt
plaats aan maximaal 62 passagiers en
heeft een maximale capaciteit van 10
vaste rolstoelen. Rolstoeltouringcar 2 biedt
plaats aan maximaal 52 passagiers en
heeft een maximale capaciteit van 8 vaste
rolstoelen. Onze servicegerichte chauffeurs
besteden uiterste zorg aan uw behoefte(n)
en in combinatie met de kwaliteit van deze
touringcars is een onbezorgde dag uit
gegarandeerd! De touringcars zijn voorzien
van alle gemakken aan boord zoals: toilet,
koelkast, bar, dvd- en geluidsinstallatie,
microfoon en airconditioning. Dankzij het
nieuwe vastzetsysteem voor de rolstoelen,
gaat het plaatsen van de rolstoelen op een
vlotte en veilige manier. Naast het plaatsen
van rolstoelen in de touringcar, is het ook
mogelijk om alleen gebruik te maken van de
lift. Zo kunnen passagiers die slecht ter been
zijn, toch comfortabel plaatsnemen in de
touringcar. Dit gaat bij rolstoeltouringcar
2 niet ten koste van het aantal zitplaatsen.
Met onderstaande indeling kunt u duidelijk
zien hoeveel zitplaatsen u overhoudt bij het
gebruik van rolstoelen in de touringcars:

Indeling rolstoeltouringcar 1
Rolstoel

0

Lift

1

2

3

4

Zitplaatsen

62

60
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52
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30

26

Indeling rolstoeltouringcar 2
Rolstoel

0

Lift

1

2

3

4

Zitplaatsen

52

52

48

44

40

38
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8

34

30

26

22

Meer weten? +31 (0)184 612 714

Heerlijke paling en zandduinen
met de Duinexpres
’s Morgens bent u te gast bij een echte
palingkwekerij. U wordt ontvangen met
koffie/ thee en  warme appelflap. Aansluitend
krijgt u uitleg over de paling en wordt er
een bezoek gebracht aan de kwekerij en
rokerij. Tussendoor wordt u getrakteerd op
een toastje met paling. De gekweekte paling
wordt hier huis gerookt met beukenhout.
Na afloop van de excursie kunt u paling
kopen. Vervolgens gaat u genieten van
een warme maaltijd. Na de lunch komt de
Duinexpres voorgereden. In verwarmde
wagons ontdekt u het natuurschoon rondom
landgoed Huis ter Heide en de Loonse en
Drunense Duinen. De Duinexpres komt op
onbekende plaatsen. Heen gaat het over
verharde wegen en terug veelal over natuuren zandpaden. De Duinexpres biedt plaats
aan 52 personen in twee wagons met een
lage gemakkelijke instap en comfortabele
stoelen, daardoor uitermate geschikt voor
mindervaliden en ouderen. Een complete
rondrit duurt ca. 2 uur met een tussenstop
waar desgewenst een drankje genuttigd kan
worden (niet in de prijs inbegrepen).
09.00 - 17.30 uur
€ 59,50 p.p. bij minimaal 40 personen
2x koffie/thee met warme appelflap rondleiding en uitleg - toastje paling 3-gangen diner (warme lunch) - rondrit met
de Duinexpres van 2 uur - vervoer per luxe
touringcar

groepstrip.nl
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8.
2.

3.

Pluk het Westland

Papierfabriek en Kaarsenmakerij
of Forellenkwekerij

Plukkerij Framblij van Dirk Bruinsma is een
leuke bestemming met een vrolijke, kleurrijke en creatieve inrichting waar iedereen
lekker zelf fruit kan plukken, ze hebben hier
wel 20 soorten en alles is overdekt (lukt het
niet, krijgt u een bakje geplukt en wel mee).
Dirk en zijn moeder Gerda leggen het aan de
groepen allemaal ter plekke uit. Ze zijn al de
vierde generatie want opa Boon had begin
19e eeuw ook al een bedrijf op dezelfde plek;
een Druiveneetgelegenheid.Gerda is groot
verzamelaar van spullen uit grootmoeders tijd
en beschildert alles zelf. De Cultuurschuur,
naast de Plukkerij is van Gerda en is ook zeker
een bezoekje waard.
Dus... “Ben je boos, pluk een framboos, dan
ben je snel weer Framblij! We sluiten het
bezoek af met een broodjeslunch met een
warm balletje gehakt. Na de lunch staat een
rondvaart door het Westland op het programma. Met een echte Westlandse boot, een
zogenaamde ‘schuit’ varen we over de eeuwenoude boezemwateren en zien vanaf hoe
de streek zich heeft ontwikkeld tot de “glazen
stad” van tegenwoordig. Tijdens de rondvaart
wordt voor een frisdrankje gezorgd.

09.00 - 17.30 uur
€ 60,00 p.p. bij minimaal 40 personen
2x koffie/thee met frambozenmuffin rondleiding - film - fruit plukken - lunch rondvaart - frisdrank - vervoer per luxe
touringcar
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Papierfabriek De Middelste Molen aan
de Loenense Molenbeek maakt al sinds
1622 papier. Het is de enige papierfabriek
in Nederland die nog papier produceert
op waterkracht en stoom. U wordt ontvangen met koffie/thee en wat lekkers. In de
Middelste Molen volgt u niet alleen het
proces van de machinale papierproductie
maar ziet u ook dat handgeschept papier hier
nog steeds wordt gemaakt. Een product dat
door kunstenaars wereldwijd hoog gewaardeerd wordt. Hierna rijden we naar ’t Smallert
waar we starten met een heerlijke lunch met
kroket. Vervolgens gaan we in de kaarsenmakerij, volgens de eeuwenoude methode
uw kaarsen dompelen. Nadat ze van een
draai en een kleurtje zijn voorzien, mogen ze
mee naar huis genomen worden. Aansluitend
bent u welkom om een kijkje te nemen in
de winkel met creaties uit eigen atelier. We
sluiten af met koffie/thee en een plakje cake.

09.00 - 17.45 uur
€ 57,50 p.p. bij minimaal 40 personen
koffie/thee met koek - entree/rondleiding
papierfabriek - lunch met kroket - excursie
kaarsenmaken - bezoek winkel - 1x koffie/
thee met cake - vervoer per luxe touringcar
papierfabriek niet open op maandag
en zondag - als alternatief voor de
kaarsenmakerij kunt u ook kiezen voor de
forellenkwekerij

4.

5.

Alpaca World + Rondvaart door
Weerribben-Wieden.

Almere Jungle & Yakult Fabriek

We brengen een bezoek aan Alpaca World;
een Alpacafokkerij gelegen in Rutte. Nadat
we in de touringcar hebben genoten van een
heerlijk kopje koffie of thee starten we bij
Alpaca World met een uitgebreide koffietafel met soep. Hierna wordt er gestart met
de rondleiding en wordt er een bedrijfsfilm
getoond. Na de rondleiding is er nog tijd om
rond te kijken in de gezellige winkel met
verschillende alpaca gerelateerde producten.
Na dit bijzondere bezoek stappen we in de
touringcar en rijden we naar Ossenzijl. Hier
stappen we aan boord van de rondvaartboot
en maken een prachtige rondvaart door
Nationaal Park Weerribben-Wieden. We varen
dwars door de rietlanden, hooilanden en
moerasbossen. Onderweg genieten we van
een kopje koffie/thee met een plakje cake.
Na de rondvaart vertrekken we naar de dinerlocatie voor een afsluitend diner.

10.00 - 21.30 uur
€ 75,00 p.p. bij minimaal 40 personen
1x koffie/thee de touringcar - koffietafel
met soep - entree/rondleiding/film Alpaca
World - rondvaart incl. koffie met cake 3 gangen diner - vervoer per luxe touringcar

Meer weten? +31 (0)184 612 714

Vandaag brengen we eerst een bezoek aan
Almere Jungle. Nadat iedereen is ingestapt
vertrekken we richting Almere. We worden
ontvangen met 2 kopjes koffie/thee met
vers gemaakt gebak waarna er tijd is om vrij
rond te kijken. Naast dat Almere Jungle een
dierenpark is, is het ook een botanische tuin,
een dierenopvang en een zorginstelling voor
mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking. Na rondgekeken te hebben is
het tijd voor een heerlijke koffietafel met een
bolletje ijs.
Na genoten te hebben van deze heerlijke
lunch gaan we op weg naar de Yakult fabriek.
In Almere staat de productielocatie voor de
hele Europese markt van Yakult. We krijgen
een rondleiding door de fabriek waarbij we
precies kunnen zien welke avonturen het
wereldberoemde flesje Yakult al sinds 1935
heeft beleefd. Zo zien we bijvoorbeeld hoe de
flesjes in een razend tempo worden afgevuld
en gedopt. Na de anderhalf uur durende
rondleiding stappen we weer in de touringcar
om huiswaarts te keren.

09.00 - 17.30 uur
€ 45,00 p.p. bij minimaal 40 personen
2x koffie/thee met gebak - entree
Almere Jungle - koffietafel met bolletje ijs rondleiding Yakult fabriek - vervoer per luxe
touringcar

groepstrip.nl
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6.

7.

Proef de Zaanse Sfeer

Museum de Dorpsdokter

Vandaag zijn we toerist in eigen land en gaan
we naar de Zaanse Schans. We beginnen
met een bezoek aan het Zaans Museum
waar we worden ontvangen met 2 kopjes
koffie/thee met appeltaart of gesorteerd
gebak. Het Zaans Museum en de Verkade
Experience vormen samen het lekkerste
museum van Nederland. De collectie is zeer
divers en eigentijds gepresenteerd. Van
gebruiksvoorwerpen, kleding en schilderijen
tot fabrieksmaterialen uit de voedingsindustrie. Nadat u uw ogen heeft uitgekeken is het
tijd voor de heerlijke pannenkoekenlunch met
een kopje soep. Na genoten te hebben van de
lunch is er vrije tijd om de Zaanse Schans te
ontdekken. In deze typisch Hollandse, historische omgeving is veel te zien en te beleven:
diverse musea, oude ambachten en vele
prachtige molens. Dagelijks zijn er demonstraties klompen maken, plateel schilderen, tin
gieten, kaas en chocolade maken en kuipen
maken en weven.

Begin van de middag vertrekken we per comfortabele touringcar naar Hilvarenbeek, voor
een bezoek aan museum de Dorpsdokter.

09.00 - 18.00 uur
€ 57,50 p.p. bij minimaal 40 personen
2x koffie/thee met gebak - entree
Zaans Museum en Verkade Experience pannenkoekenlunch - vrij bezoek Zaanse
Schans - vervoer per luxe touringcar

13.00 - 18.00 uur
€ 32,00 p.p. bij minimaal 40 personen
1x koffie/thee met vlaai - entree/
voordracht museum - vervoer per luxe
touringcar
optioneel: een afsluitend diner
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Het museum toont u een medisch-historische
collectie instrumenten en aanverwante artikelen van een plattelandsdokter in Brabant
van begin 1800 tot 1945. Na een flinke
verbouwing in 2009 heeft het museum een
grote moderne expositie ruimte, waardoor er
naast de dorpsdokter ook ruimte is voor de
apotheker, de tandarts, de fysiotherapeut en
de wijkverpleegster.
Bij aankomst worden we ontvangen met een
kopje koffie of thee en een lekker stuk vlaai.
Aansluitend krijgen we een leuke voordracht:
“Help, de dokter vertelt”, hilarische en huiveringwekkende verhalen van dokters en hun
patiënten. Dit wordt gecombineerd met een
bezichtiging van het museum.

8.

9.

Dagje Gouda

De Bakkersmolen en Rondvaart

Vandaag gaan we genieten van een unieke
dag in Gouda. In de ochtend komt de touringcar bij u voor gereden, de gastvrije chauffeur
brengt ons naar het centrum van Gouda.
We starten de dag met een kopje koffie/
thee met een siroopwafel. Nadat we hiervan
genoten hebben is het tijd voor de siroopwafel
workshop. We leren hoe de siroopwafels aan
de hand van een 100 jaar oud geheim recept
gemaakt worden. Voor we Gouda verder
ontdekken genieten we van een lekkere lunch.

Molen de Tijd, een achtkantige graanmolen, en de naastgelegen molenaarswoning
stammen uit 1854. In de loop der jaren zijn
er meerdere gebouwen bijgekomen zoals een
hamermolen in 1896, een graanschuur in
1920 en een grote hal in 1960. Alle gebouwen zijn met behoud van authentieke details
en elementen gerestaureerd tot bakkerij,
bakkerswinkel, chocolaterie, ijssalon, en
horecagedeelte met serre en terras. Al deze
onderdelen lopen vloeiend in elkaar over
en vormen samen het ‘Worldwide Unique
Bakery’- concept. Bij aankomst in Elburg
worden we hartelijk ontvangen met
2 kopjes koffie of thee en heerlijk gebak.

Na de lunch vertrekken we naar De SintJanskerk. De Sint-Janskerk is met haar 123
meter de langste kerk van Nederland. We
krijgen hier een rondleiding om een indruk te
krijgen van de kunstschatten in dit gebouw.
Na het bezoek aan de Sint-Janskerk kunt u op
eigen gelegenheid de stad verder ontdekken.
Zo kunt u bijvoorbeeld op eigen gelegenheid
een bezoek brengen aan de Waag, lekker
gaan shoppen of een drankje drinken bij één
van de leuke cafeetjes aan de markt. Aan het
einde van de middag staat de touringcar weer
voor u gereed om huiswaarts te keren.

09.00 - 17.30 uur
€ 60,00 p.p. bij minimaal 40 personen
1x koffie/thee - workshop Siroopwafels
maken - lunch - rondleiding Sint-Janskerk vervoer per luxe touringcar
optioneel: stadswandeling centrum
Gouda - afsluitend diner

Meer weten? +31 (0)184 612 714

Vervolgens krijgt u een rondleiding door de
prachtige desembakker, chocolaterie en
ijsmakerij met proeven van producten.
Rond het middaguur rijden we door naar
Rederij Randmeer te Elburg. We stappen aan
boord voor een mooie 3-uur durende rondvaart over de randmeren. Tijdens de vaart
krijgt u een heerlijke koffietafel met kroket.

09.00 - 17.30 uur
€ 60,00 p.p. bij minimaal 40 personen
2x koffie met gebak - rondleiding/
proeverij - 3-uur durende rondvaart koffietafel met kroket - vervoer per luxe
touringcar
optioneel: i.p.v. de rondvaart een bezoek
aan de Zandverhalen in Elburg

groepstrip.nl
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10.

Soldaat van Oranje!
Teambuilding; net even anders
Op zoek naar een originele teambuilding
activiteit? Bedrijfuit.nl biedt tal van mogelijkheden voor uw bedrijfsuitje of personeelsreis.
Ga een dag naar Sail Amsterdam of de
Formule 1 in Zandvoort, speel het ‘Escape
the City’ spel samen met uw collega’s, beleef
een verzorgde dag naar Antwerpen of zing
onder andere met Duncan mee tijdens een
rondvaart met de Songfestival boot; de meest
uiteenlopende wensen verzorgen wij compleet
op maat! Met uw collega’s langer weg? Dan
kunnen wij ook een compleet weekend voor
u verzorgen in ons eigen mooie Nederland.
Bezoek al met 1 overnachting de magische
steden Brugge & Gent, waarbij onze chauffeur u naar de volgende stad rijdt of breng uw
bedrijfsuitje bijvoorbeeld door in de gezellige
Italiaanse sferen op de Italië Fair. Waar u ook
naartoe gaat, wij stellen graag een afwisselend programma met activiteiten voor u op!
Naast de diverse consumptieve activiteiten
adviseren wij u ook in de aanscherpende
maatregelen ten aanzien van de werkkostenregeling. Zo helpen wij u ook graag bij
een duurzaam bedrijfsuitje en bieden wij de
mogelijkheid om te klussen op een zorgboerderij, ‘maak de paden schoon’, ‘met gemak,
gooi het in de afvalbak’, en meer. Een duurzaam bedrijfsuitje met uw team, in het teken
van een steentje bijdragen aan de maatschappij. Succes en voldoening verzekerd!

8
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Soldaat van Oranje – De Musical is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de
verzetsheld: Erik Erik Hazelhoff Roelfzema,
de Soldaat van Oranje. Hij genoot samen met
zijn vrienden van zijn studententijd in Leiden
als wanneer de oorlog uitbrak. Hij schreef het
bekende “Leids Manifest” waarin de Leidse
Studenten zich tegen de bezetters keerden.
Voor zijn verzetswerk ontvangt hij de hoogste
Koninklijke onderscheiding, de Militaire
Willems-Orde.
De musical vindt plaats in de TheaterHangaar
wat van oorsprong een vliegtuighangaar op
voormalig militair vliegveld Valkenburg is. In
een 360 graden theaterzaal hebben inmiddels al meer dan 2,9 miljoen bezoekers deze
bijzondere musical bijgewoond. De musical
is de langst lopende voorstelling uit de
Nederlandse theatergeschiedenis en heeft
een theaterrecord op haar naam staan van
de meeste bezoekers ooit.

09.00 - 18.00 uur
v.a. € 89,00 p.p. bij min. 45 personen
1ste rang zitplaatsen Soldaat van Oranje
op dinsdag, woensdag of donderdag vervoer per comfortabele touringcar en een
gastvrije chauffeur
tegen een meerprijs uit te breiden met:
ontvangst/pauze arrangement, buffet
arrangement of diner arrangement

11.

12.

Aanstekelijk Antwerpen

We love Songfestival!

Na aankomst per touringcar start de dag
met een rondvaart door de Antwerpse haven.
Hier bevindt zich de grootste opslagplaats
van koffie ter wereld. Grote kans dus dat de
koffie die u vanochtend gedronken heeft deze
haven gepasseerd is. Uiteraard zijn er ook
andere ochtendactiviteiten mogelijk zoals een
stadswandeling met proevertjes, een kijkje in
het Havenhuis, de beeldgalerij of bijvoorbeeld
een gegidste fietstocht. Vervolgens wandelen
naar de lunchlocatie, waar u geniet van een
uitgebreide koffietafel. Voor de middagactiviteit zijn er verschillende mogelijkheden; het
Rubenshuis, city golf, de Ruien; Antwerpen
ondergronds of natuurlijk vrije tijd. De middag
sluiten we af met een bezoek aan brouwerij
Pakhuis met een korte presentatie over het
brouwproces en de speciale bieren. U geniet
van een degustatie en kunt napraten onder
het genot van 2x een consumptie met een
lekker hapje. Vervolgens brengt uw chauffeur
u weer thuis. Wat u ook onderneemt, een dag
Antwerpen is gegarandeerd een succes.

Voor echte liefhebbers van Het Eurovisie
Songfestival en muzikale gezelligheid bieden
wij aan: De Songfestival Showboat Diner
Party. Dankzij de topprestatie van Duncan
Laurence mag Nederland dit fantastische
evenement hosten in 2020. Dubbel leuk
feest omdat dit tevens de 65e editie is. Beleef
een avond met verrassende momenten en
spetterende optredens met schitterende
Outfits. Allemaal dankzij de bekende hits van
de Songfestivals van de afgelopen jaren. Aan
mooi gedekte tafels kan worden genoten van
culinaire heerlijkheden, allemaal in het teken
van het Songfestival. Havenstad, Cultuurstad,
Wereldstad. Rotterdam is uitgeroepen tot
de coolste stad van Nederland. Daar moet
je dus zijn voor een culinaire, muzikale en
vooral feestelijke avond, varend langs de
havens en de skyline. U gaat gegarandeerd
genieten van een avond vol vrolijke, mooie
songfestivalmomenten. Gegarandeerd
12 points!

09:00 - 19:00 uur
€ 79,00 p.p. bij minimaal 45 personen
koffie/thee met een verse gevulde koek
in de touringcar - rondvaart door de haven
van Antwerpen - koffietafel met kop soep afsluiting met presentatie en 2 consumpties
met een hapje bij Het Pakhuis - vervoer per
luxe touringcar.
optioneel: afsluitend diner

Meer weten? +31 (0)184 612 714

Mogelijke data om hieraan deel
te nemen:
Vrijdag 14 februari 2020 om 19.30 uur
Zaterdag 14 maart 2020 om 19.30 uur
Zaterdag 9 mei om 2020 19.30 uur

bedrijfuit.nl
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13.

14.

Sfeervol Brugge

Italiaanse sferen
tijdens de Italië Fair

Brugge noemen ze ook wel “Venetië van het
Noorden”. Dat is niet voor niets, want Brugge
is een hele bijzondere plek en dat zo dichtbij!
Brugge is met zijn historische binnenstad één
grote verzameling van musea, oude straten,
sfeervolle pleinen en prachtige gevels.
U krijgt werkelijk het gevoel dat hier de tijd
heeft stil gestaan. Het geluid van de paarden
die nog steeds door de straten van Brugge
lopen, versterkt dit gevoel. Het Begijnhofje is
één van de mooiste plekjes in Brugge en lijkt
zo uit een sprookjesboek te komen. Brugge
is ook prachtig te bezichtigen vanaf het water
met een rondvaartboot of ga gezellig met
een koets. Maak een dag Brugge compleet
met een bezoek aan een bierbrouwerij of
neem deel aan een chocolade workshop.
Voor liefhebbers van chocolade is Brugge
sowieso helemaal een walhalla. U kunt hier
heerlijke chocoladeproducten kopen van
meer dan vijftig lokale chocolatiers! Voor
de Bourgondiërs onder ons is het in Brugge
uiteraard ook volop genieten van heerlijke
andere spijzen en dranken. Brugge is absoluut een aanrader voor sfeerproevers!

De samenstelling van een dergelijke
reis is geheel op maat en o.v.v. de gewenste
datum. Neem contact op met ons team
voor de mogelijkheden voor uw incentive,
personeelsreis of groepsreis.
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Op 15, 16 en 17 mei 2020 is Kasteel
de Haar in Haarzuilens helemaal omgetoverd in Italiaanse sferen. We vertrekken
per touringcar naar dit grootste Italiaanse
event van Noord-Europa waar smaak &
stijl samenkomen. Geniet van een heerlijk
kopje Segafredo koffie met een gebakje bij
de ontvangst. Hierna bent u vrij om langs
de sfeervolle straten van het kasteelpark te
wandelen, waar meer dan 200 exposanten,
kunstenaars, koks en artiesten u het beste
van Italië doen proeven en beleven. Het
kasteel is ook zonder het evenement een
bezoek meer dan waard. Tijdens de Italië Fair
kunt u de parken en tuinen vrij bezoeken.
Twee vliegen in één klap. Wie wilt dit nu niet
in deze drukke tijd? Verras uw collega’s met
een presentje die kan worden uitgereikt op de
terugreis in de touringcar! Het kasteel is ook
open voor rondleidingen, tegen een gereduceerd tarief. Informeer bij ons team naar de
mogelijkheden.

09:00 - 18:00 uur
v.a. € 39,00 p.p. bij min. 45 personen
kopje Segafredo koffie + gebak - entree
Italië Fair - vervoer per luxe touringcar

16.

©NBTC Holland Marketing

15.

Veelzijdig Berlijn

Typisch Texel

De geschiedenis van Berlijn heeft een stad
gecreëerd die net zo rijk is aan nachtleven
en hippe buurten als musea en fascinerende
architectuur. Achter elke hoek schuilt een
verhaal. Geniet van een adembenemend
uitzicht op Berlijn vanaf de tv-toren en bezoek
het roterende Sphere-restaurant, bewonder monumenten als de Reichstag en het
Olympisch Stadion. Ervaar de Berlijnse Muur
tijdens een 3 uur durende fietstocht. Krijg
daarnaast alle inzichten over de geschiedenis
van Berlijn en ontdek hoe de stad is gekomen
op de manier waarop het nu is. Een mooi
voorbeeld hiervan is Potsdamer Platz. Na de
oorlog zag je hier letterlijk de hooistruikjes
rollen. Er was bijna niets meer van over maar
tegenwoordig staat het plein vol tophotels en
is er een IMAX-bioscoop. Het nieuwe Berlijn is
erin geslaagd de Potsdamer Platz de levendigheid terug te geven die er ooit was en is nu
één van de bekendste en meest boeiende
pleinen van Berlijn.

Wist u dat Texel ook wel het Ibiza van het
Noorden genoemd wordt? Texel is hartstikke
bruisend en gezellig, maar daarnaast bent
u hier ook op de juiste bestemming als u op
zoek bent naar rust en natuur. Voor ieder
wat wils en een onvergetelijke bestemming
voor uw volgende bedrijfsuitje! In de vroege
ochtend vertrekken we per touringcar richting
Den Helder, vanwaar we de overtocht maken
met de veerboot richting Texel. In ca. twintig
minuten komen we aan op het eiland.
We rijden per touringcar verder richting uw
hotel om de bagage alvast in het bagageruim
van het hotel te plaatsen. Texel biedt een
diversiteit aan verschillende activiteiten.
De kaasliefhebbers brengen een bezoek
aan de kaasboerderij, de bierdrinkers
genieten van een bierproeverij in de brouwerij
en de natuurliefhebbers maken een mooie
fietstocht over het eiland. ’s Avonds geniet
u van een gezamenlijk diner in het hotel.
De volgende morgen geniet u van het ontbijt
en aansluitend verzorgen we een wadexcursie onder begeleiding van een ervaren
gids. Aansluitend geniet u op het strand
van een Texels kruidenlikeurtje, oftewel
een Juttertje, alvorens we weer huiswaarts
keren. Wij passen dit programma uiteraard
graag aan naar uw wensen!

Berlijn heeft zoveel te zien en te beleven
dat een stedentrip naar Berlijn vaak in 3 of 4
dagen wordt gedaan. Informeer bij ons team
naar de diverse mogelijkheden. Wij helpen u
graag aan een verzorgd programma, volledig
afgestemd op uw wensen.

Meer weten? +31 (0)184 612 714

De samenstelling van een dergelijke
reis is geheel op maat en o.v.v. de gewenste
datum. Neem contact op met ons team
voor de mogelijkheden voor uw incentive,
personeelsreis of groepsreis.

bedrijfuit.nl
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Gedreven door passie; dé creatieve belevenissen
voor uw organisatie!
Verschoorevents.nl is uw sparringpartner als het gaat om evenementen en incentivereizen
(reizen als stimulans tot goede prestaties in een bedrijf, red). De persoonlijke benadering staat bij
Verschoorevents.nl voorop: iedere opdrachtgever heeft één vaste contactpersoon in ons bedrijf!
De absolute meerwaarde van Verschoorevents is het ontzorgen van en verdiepen in de behoefte(n)
van onze opdrachtgever. Wij zorgen voor een intensieve samenwerking met onze contactpersoon om
een absoluut op maat verzorgde en bovenal unieke belevenis te garanderen!
U kent de wensen en ons team kent de wegen. Samen organiseren we de meest unieke
belevenissen op maat. Uw live event is onze passie!

Hét adres voor o.a.:
• groeps- & personeelsreizen of incentive,
productpresentaties / lanceringen,
• vergadering-, congres- en beursreizen,
• personeels- en relatie- incentive reizen,

• publieksevenementen,
• bruiloften en jubilea,
• uitnodigingstrajecten en
presentaties op maat!

‘Verschoorevents.nl is uw sparringpartner als
het gaat om evenementen en incentivereizen.’
12

17.

Wonderschoon Wenen
Wenen is dé muziekstad van Europa en wordt gezien als het centrum van de klassieke muziek en
opera. Veel muzikale grootheden hebben in Wenen gewoond en gewerkt. Wie Wenen bezoekt, merkt
dat de klassieke muziek overal in het stadsbeeld terugkomt. Deze stad staat tevens bekend om haar
paleizen, musea en rijke geschiedenis. Maar naast de barokke en neoclassicistische gebouwen is
er ook moderne architectuur te zien. Stap in de voetstappen van Keizerin Sissi door een bezoek te
brengen aan haar voormalige zomerpaleis Schloss Schönbrunn. Een gids neemt u mee en vertelt u
alles over de geschiedenis van het paleis. Vervolgens geniet u van een diner in het restaurant naast
het paleis. De dag wordt afgesloten met een prachtig operaconcert.
De volgende morgen bezoeken we het historische centrum onder begeleiding van een gids. We passeren o.a. de beroemde Spanish Riding School, de St.-Stephansdom en we genieten van een typisch
Weens Sachertaartje. Het MuseumQuartier, aan de rand van het historisch centrum in de voormalige
keizerlijke stallen, is een van de grootste cultuurcentra van Europa. Naast veel musea, is het tevens
een gezellig uitgaansgebied dat de moeite waard is om te bezoeken.
Het beroemde attractiepark Prater in de groene zone van oostelijk Wenen is al eeuwenlang dé
ontmoetingsplek in Wenen. Een echte blikvanger is het 65 meter hoge reuzenrad, dat in 1887 werd
opgericht. Vanuit het reuzenrad is er een prachtig uitzicht over Wenen! In het Prater brengt u met
gemak een volle dag door. Maak een ritje in het reuzenrad, ga picknicken in het park en bezoek het
Pratermuseum. Er zijn ook speciale rondleidingen met gids, die alles vertelt over de geschiedenis
van het Prater. De rondleiding wordt afgesloten met een ritje in een paar van de attracties.
Een dansje wagen in de vorm van de Weense Wals dansles behoort ook tot de mogelijkheden om uw
personeelsreis compleet te maken. Sluit uw reis af met een diner in een Weens wijnlokaal voor een
compleet beeld van deze wonderschone stad. De mogelijkheden zijn eindeloos!

De samenstelling van een dergelijke reis is geheel op maat en o.v.v. de gewenste datum. Neem
contact op met ons team voor de mogelijkheden voor uw incentive, personeelsreis of groepsreis.

Meer weten? +31 (0)184 612 714
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18.

19.

Cultureel Krakau

Schitterend Sevilla!

De stad Krakau wordt ook wel gezien als de
‘culturele hoofdstad van Polen’. Krakau is een
stad vol cultuur en behoort tot één van de
mooiste steden van Midden-Europa. Bent u op
zoek naar een betaalbare bestemming voor
uw volgende personeelsreis die veel te bieden
heeft? Denk dan eens aan Krakau! Het historische centrum staat op de werelderfgoedlijst
van UNESCO en is daarom één van de hoogtepunten. De Grote Markt is het centrale plein
en tevens een van de grootste middeleeuwse
pleinen ter wereld. Naast de indrukwekkende
gebouwen biedt dit plein ook talloze gezellige
restaurants, cafés en terrasjes. The place to
be! De Joodse wijk Kazimiers mag niet op uw
lijstje ontbreken. Deze wijk met een heleboel
historie is vandaag de dag hartstikke hip en
tegelijkertijd een echte bezienswaardigheid.
De overblijfselen van de oorlog zijn nog steeds
zichtbaar. Een bezoek aan Auschwitz mag
niet ontbreken wanneer u in Krakau bent. Op
zo’n 1,5 uur rijden van Krakau bevindt zich dit
voormalige concentratiekamp waar tijdens de
Tweede Wereldoorlog meer dan een miljoen
Joden de dood vonden. Hedendaags is deze
plek een symbool geworden voor de misdaden
van het nazi-regime. Krakau en omgeving
hebben nog zoveel meer te bieden, informeer
bij ons team!

Bent u op zoek naar een zonnige, sfeervolle
bestemming voor uw volgende groepsreis of
incentive? Vaak wordt deze stad bestempeld
als de mooiste stad van Spanje; wij hebben
het hier over Sevilla. Dan is Sevilla een
absolute aanrader. De stad op zich is al een
grote bezienswaardigheid; het biedt namelijk
het grootste historische centrum van Europa
en heeft veel Arabische invloeden. Verschoor
Events verzorgt uw bezoek aan de kathedraal van Sevilla met haar klokkentoren; La
Giralda. Ook een bezoek aan het beroemde
Alcázar Paleis mag niet ontbreken. Geniet
vervolgens van de avondzon op één van de
terrassen in de meest bekende, Joodse wijk
Santa Cruz. Deze wijk staat bekend om haar
gezellige pleintjes, smalle steegjes en typisch
Andalusische huizen. Wist u dat het muziekgenre ‘Flamenco’ ontstaan is in Sevilla? Een
bezoek aan een Flamencovoorstelling mag
dan ook niet ontbreken tijdens uw incentive.
Geniet van de prachtige klanken en muzikale
versieringen. Tot in de late uurtjes geniet u
in deze stad van de heerlijke lokale keuken
waarbij voornamelijk tapas op de menukaart
staan. Uiteraard kunnen wij ook een tapasworkshop voor uw gezelschap verzorgen!
Want wie is er nou niet gek op tapas?

De samenstelling van een dergelijke
reis is geheel op maat en o.v.v. de gewenste
datum. Neem contact op met ons team
voor de mogelijkheden voor uw incentive,
personeelsreis of groepsreis.

De samenstelling van een dergelijke
reis is geheel op maat en o.v.v. de gewenste
datum. Neem contact op met ons team
over de mogelijkheden voor uw incentive,
personeelsreis of groepsreis.
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20.

21.

Napels ‘Nel bene e nel male’

Magisch Malta

Napels is een havenstad, de derde stad van
Italië. Napels heeft talloze overheersers
gehad. Allemaal proefden ze van het heerlijke Napels en lieten er hun sporen achter.
Napels heeft welgeteld één rechte straat, de
Spaccanapoli. De straat is de levensader van
Napels. U vindt er ontelbare bars, winkels
en restaurants. Er is genoeg te beleven in
Napels. Ontdek ondergronds Napels met een
begeleide tour door de Catacomben van San
Gennaro. Wij kunnen tevens een dagtocht
verzorgen waarbij u zowel de Vesuvius als
de ruïnes van de Romeinse stad Pompeï
bezoekt en vanaf de rand van de krater
uitkijkt over de prachtige baai van Napels.
Combineer uw reis naar Napels met een
boottocht rond het eiland Capri en ontdek de
vele grotten. Geniet van vrije tijd en verken
het eiland Capri te voet. Alle ingrediënten zijn
aanwezig om Napels voor iedereen tot een
geweldige, unieke ervaring te maken.

Met uw personeel naar een zonnige bestemming waar ook op cultureel gebied genoeg te
beleven valt? Denk dan eens aan Malta. Het
land Malta bestaat uit acht eilanden, gelegen
in de Middellandse Zee. Twee eilanden
worden het meest door toeristen bezocht,
namelijk Malta en Gozo. Wij verzorgen uw
verblijf op het eiland Malta. De historische
hoofdstad Valletta is absoluut één van de
hoogtepunten. Verschoorevents verzorgt voor
u een stadswandeling met gids en als afsluiter een heerlijke lunch in een restaurant
met zeezicht. Bezoek ook het stadje Mdina,
geheel ommuurd met gebouwen die nog
stammen uit de Middeleeuwen. Vanaf het
hoofdeiland kunt u een dagexcursie doen per
veerboot naar Gozo. Vanaf de veerboot ziet
u een prachtige blauwe lagune liggen, waar
we tevens een bezoek aan kunnen brengen.
Bezoek de hoofdstad Victoria, de prachtige
basiliek van Ta’Pinu, bewandel de heuvel
Ta’Ghammar en geniet van de spectaculaire
baai van Wied II-Ghasri. Ervaar het veelbelovende Malta!

De samenstelling van een dergelijke
reis is geheel op maat en o.v.v. de gewenste
datum. Neem contact op met ons team
over de mogelijkheden voor uw incentive,
personeelsreis of groepsreis.

De samenstelling van een dergelijke
reis is geheel op maat en o.v.v. de gewenste
datum. Neem contact op met ons team
over de mogelijkheden voor uw incentive,
personeelsreis of groepsreis.

Meer weten? +31 (0)184 612 714
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Met creativiteit en passie dé unieke oplossing voor u!

Bij Verschoorevents organiseren wij telkens weer de mooiste belevingen tijdens uw incentive,
evenement of groepsreis. Verschoorevents is onderdeel van de VR Group. Informeer voor
uw incentive, congresreis of evenement via 0184 612 714 of bezoek onze website.

