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Hoofdkantoor Zevenbergen 
De koffie staat altijd klaar!
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• Reistechnische zaken
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• Wat is er inbegrepen?• Wat is er inbegrepen?

• Vragen?



Zekerheid gegarandeerd



Reistechnische zaken

Vervoer

• Vervoer per luxe Tourist Class Touringcar. Deze touringcar is voorzien 
van toilet, bar met warme en koude dranken (WÉL inbegrepen), 
airconditioning en audio- en dvd apparatuur.airconditioning en audio- en dvd apparatuur.



Verblijf

- 4 overnachtingen in Hotel Amerika, gebaseerd op verblijf in 
een tweepersoonskamer voorzien van ba/do & toilet, op 

Reistechnische zaken

een tweepersoonskamer voorzien van ba/do & toilet, op 
basis van 3x halfpension en 1 x ontbijt



***Hotel Amerika in Bad Schussenried

- Comfortabel hotel en kamers met douche/toilet, televisie, 
telefoon en haardroger en koffie/thee faciliteiten, wifi

- Welkomstdrankje - Welkomstdrankje 
- Gunstige ligging voor het ondernemen van diverse uitstapjes 

-Exclusief drank bij de diners en ‘aan de bar ‘s avonds’.



***Hotel Amerika in Bad Schussenried



Dag 1 / woensdag 16 september 2015 

• Vertrek 06:00 uur vanaf opstapplaats firma Roothans in 
Leende

• Per touringcar rechtstreeks naar Techniek Museum Speyer• Per touringcar rechtstreeks naar Techniek Museum Speyer

• Lunch in het restaurant van het museum

• Vrije tijd in het centrum van Speyer

• Diner en overnachting in Hotel Amerika in Bad Schussenried



Dag 1 / woensdag 16 september 2015 
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Dag 1 / woensdag 16 september 2015 
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Dag 2 / donderdag 17 september 2015 

• Na het ontbijt in het hotel rijden we naar de Hymer 
Camperfabriek in Bad Waldsee voor bezoek o.l.v. gids

• Vervolgens lunch bij het Erwin Hymer Museum• Vervolgens lunch bij het Erwin Hymer Museum

• Bezoek aan het Erwin Hymer Museum

• In de middag naar showroom Hymer in Bad Waldsee

• Diner en overnachting in Hotel Amerika



Dag 2 / donderdag 17 september 2015 
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Dag 3 / vrijdag 18 september 2015 

• Na het ontbijt brengen we een bezoek aan een boeiende 
fabriek : onder voorbehoud : MAN Motoren Augsburg en 
museum MAN óf MAN Truckproductie Munchen

• Lunch

• In de namiddag naar Lindau

• Vrije tijd en diner (aan het water) in Lindau

• Overnachting in Hotel Amerika





Dag 3 / vrijdag 18 september 2015 
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Dag 4 / zaterdag 19 september 2015 

• Na het ontbijt rijden we naar Friedrichshafen voor bezoek 
aan Zeppelin museum

• Vervolgens naar Friedrichshafen om daar per boot naar het • Vervolgens naar Friedrichshafen om daar per boot naar het 
bloemeneiland Mainau te gaan

• Gezamenlijke lunch op de boot

• Vrije tijd op Mainau

• Einde van de middag per pont van Mainau naar Meersburg

• Diner en overnachting in Hotel Amerika



Dag 4 / zaterdag 19 september 2015 
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Dag 4 / zaterdag 19 september 2015 
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Dag 5 / zondag 20 september 2015 

• Na het ontbijt gaat de bagage in touringcar en vertrekken 
we vroeg richting Nederland

• Tussenstop in Heidelberg• Tussenstop in Heidelberg

• Gezamenlijke lunch in de mooie stad Heidelberg

• Vervolg van de reis naar Nederland

• Einde van de middag 

afscheidsdiner in Duisburg

• In de avond aankomst in 

Leende



Dag 5 / zondag 20 september 2015 
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Dag 5 / zondag 20 september 2015 
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Nagenieten van een mooie reis….



Wat is er inbegrepen?

• Vervoer per luxe tourist class touringcar. 

Deze touringcar is voorzien van toilet, bar met warme en 

koude dranken (inbegrepen), airco, audio en dvd

apparatuur

Kosten verblijf en maaltijden touringcarchauffeur

apparatuur

• Kosten verblijf en maaltijden touringcarchauffeur

• Opstapplaats in Leende

• 4 overnachtingen in Hotel Amerika in Bad Schussenried, 

gebaseerd op verblijf in een tweepersoonskamer voorzien van 

ba/do & toilet, op basis van 3 x halfpension en 1 x logies en 

ontbijt

• Toeristenbelastingen



Wat is er inbegrepen?

• Entree Techniek Museum Speyer incl. lunch

• Bezoek aan de Hymer Camper fabriek incl. rondleiding gids

• Entree en lunch in het Erwin Hymer Museum

• Bezoek aan interessante fabriek en aansluitend lunch (dag 3)• Bezoek aan interessante fabriek en aansluitend lunch (dag 3)

• Diner in een restaurant in Lindau

• Entree Zeppelin Museum

• Boottocht Friedrichshafen – Mainau – Meersburg

• Lunch tijdens boottocht naar Mainau

• Entree eiland Mainau

• Lunch in Heidelberg

• Afscheidsdiner in Duisburg

• Dranken in de touringcar



En wat kost dat nou?

€ 550,-€ 550,-

Exclusief reis- en annuleringsverzekeringen: zelf regelen



Inschrijven

• Formulieren zijn beschikbaar

• Inleveren/ mailen of per post naar Harry of 

Hans

• Vóór 1 maart• Vóór 1 maart

• Plaats voor 50 personen



Vragen? 

Stel ze meteen! 



Bedankt!

Ontdek de wereld met Pelikaan Reizen


