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PROGRAMMA 
3-daagse reis in de provincie Utrecht  

van dinsdag 28 - woensdag 29 - donderdag 30 september 2021. 

 
Dinsdag 28 september.  
09.00 uur vertrek vanaf de busparkeerplaats bij het NS-station Roermond.  
Op de Posbank bij Arnhem is de eerste koffiestop.  
Vervolgens doorreis naar de Pyramide bij Austerlitz voor lunchpauze. 
 
Wanneer wij niet naar de Pyramides in Egypte kunnen gaan wij gewoon naar de 
Pyramide bij Austerlitz in Nederland 
 
Aansluitend volgt een bezichtiging en rondleiding in Slot Zuylen in Oud Zuilen, nabij de 
stad Utrecht. 
 
Slot Zuylen met de prachtige slangenmuur.  De muur is 120 meter lang en in 1742 
gebouwd. Pas in 1510 werd begonnen met de herbouw van Slot Zuylen. 
 
Tenslotte gaan we naar ons logeeradres.  
Tijdens deze drie dagen met twee overnachtingen in Hotel Theater Figi in Zeist. 
 

Woensdag 29 september. 
Vertrek naar Maarssen voor een 3 uur durende boottocht op de Vecht.  
De lunch is aan boord. 
 
’s Middags bezoek en rondleiding in de Heksenwaag in Oudewater. 
Het museum waar de geschiedenis van de heksenvervolging in de  16e en de 17e eeuw 
herleeft. 
 
’s Avonds na het diner is het mogelijk om de musical TINA TURNER te bezoeken 
in het Beatrix theater in Utrecht. Even uit het dak met Tina Turner! 

 

Donderdag 30 september.   
Bezoek aan het Singermuseum in Laren.   
Het Amerikaanse echtpaar Anna en William Singer liet in 1911 in Laren de villa De 
Wilde Zwanen bouwen. Ze legden in deze periode een kunstcollectie aan. 
 
’s Middags bezoeken wij het Oranjemuseum in Buren. 
De geschiedenis van ons koningshuis kunnen we in het museum bekijken.  
(Oranjestad) Buren. 
 
 
Aan het einde van de dag wordt het 3-daagse bezoek afgesloten met een 
afscheidsdiner in zaal Geraerts in Grathem, waarna terugkeer naar Roermond. 
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REISSOM 
3-daagse reis in de provincie Utrecht  

van dinsdag 28 - woensdag 29 - donderdag 30 september 2021 
 

 

De prijs voor dit 3-daagse arrangement is € 385,- p.p.  
Toeslag éénpersoonskamer van € 50,- . Deze zijn beperkt beschikbaar. 
Een introducé betaalt € 25,- extra op de basisprijs (€ 385,-) van dit arrangement. 
Als u in bezit bent van een geldige museumjaarkaart of een BankGiro Loterij VIP-kaart is het 
basisarrangement € 40,- goedkoper. 
 

De entreeprijzen voor de musical TINA TURNER zijn:   
1e rang: € 70,95 
2e rang: € 58,95 
3e rang: € 29,95 
Als u deze musical wilt bezoeken, betaalt u de kosten tegelijk samen met het basisarrangement.  
 

Inbegrepen in de reissom:   
Reis per Comfort-class Touringcar met minibar, toilet en airco 
Logies op basis van half pension 
De lunch aan boord van de boot op dag 2 
Attentie chauffeur 

 

Niet inbegrepen in de reissom: De lunches op dag 1 en 3. 

BELANGRIJK: 
Niet ingegrepen is een annulerings- en reisverzekering. Daar moet u zelf voor zorgen. 
Als de reis niet doorgaat i.v.m. de RIVM-maatregelen, dient u zich rechtstreeks te wenden tot de 
verzekeringsmaatschappij waarbij u de annulerings- en reisverzekering heeft afgesloten. 
 

NIET VERGETEN: 
- Neem een geldig paspoort of identiteitsbewijs mee in uw handtas. 
- Neem de COVIC 19-inentingsbewijzen of vermelding hiervan in het gele 

vaccinatiepaspoort mee in uw handtas. 
- Heeft u een geldige museumjaarkaart of een BankGiro Loterij VIP-kaart, neem deze 

mee in uw handtas. 
Deze documenten worden gecontroleerd voordat u de bus mag instappen in Roermond. 

- Stop het adres van het hotel in uw handtas:  
Hotel Theater Figi, Het Rond 2, 3701 HS Zeist, telefoon 030 – 692 74 00 

- Voorzie uw bagage van een kofferlabel met uw naam. 
- Heeft u een dieet, vermeld dit op het inschrijfformulier. 
- Deelt u de kamer met iemand, vermeld dit op het inschrijfformulier. 

 
VÓÓR ALLES !!! 
Wij houden ons aan de RIVM-maatregelen. Zoals u weet, kunnen deze te allen tijde 
veranderen. Voor nu geldt dat het mondkapje in de bus gedragen dient te worden. Het dragen 
van dit kapje is pas goed als zowel de mond als de neus bedekt zijn. Let hier goed op! 
In de bus wordt uit hygiënische voorzorg géén koffie en thee geserveerd en ook geen koekjes 
en snoepjes aangeboden. 
Gelukkig zijn de afstanden die afgelegd worden met de bus niet groot.  
Voor bezoek aan musea waar de anderhalve meter niet aangehouden kan worden, geldt ook de 
mondkapjesplicht.  
Ondanks de geldende richtlijnen hopen we op een paar gezellige dagen. 
 

Met vriendelijke groet van uw reisleiders, 
Margriet Larik:  0475  - 40 24 45    José Brouns:  0475  -  33 47 56 
Mobiel:   06  55 54 87 71  Mobiel:  06  5795 73 16 
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INSCHRIJFFORMULIER 

voor aanmelding  van de 
3-daagse reis in de provincie Utrecht  

van dinsdag 28 - woensdag 29 - donderdag 30 september 2021 
 

Sluitingsdatum aanmelding: vrijdag 23 juli 2021. 
 
Aanmelden via:  
Margriet Larik     Annie Mooren 
Tel: 0475 – 40 24 45    Tel: 0475 – 33 08 68 
E-mail: margriet.larik@gmail.com   E-mail: anniemooren@planet.nl 
 
BETALEN IS AANMELDEN: 
Naam: 
Adres:       Tel: 
E-mailadres: 
Kosten 3-daags arrangement € 385,- 
 
О Ik heb een geldige museumjaarkaart of een bankgiro loterij VIP kaart  
О Ik betaal € 385,- minus € 40,-  = € 345,- 
О Ik heb GEEN geldige museumjaarkaart of een bankgiroloterij VIP kaart  
О Ik betaal € 385,-  
 
О Ik wil een éénpersoonskamer en betaal € 50,- extra 
Deze kamers zijn beperkt beschikbaar. 
 
О Ik ben een introducé en betaal € 25,- extra 
О Ik wil de kamer delen met:  
О Ik heb een dieet: 
 
О Ik wil de musical van Tina Turner bezoeken: 
Ik kies voor: 
О 1e rang en betaal € 70,95 
О 2e rang en betaal € 58,95 
О 3e rang en betaal € 29,95 
 
Mijn totale kosten zijn: € …….. 
 
О Deze kosten maak ik over naar bankrekening: NL74 RABO 0144 1218 08 

Ten name van KVG Roermond 
Onder vermelding van: 3-daagse reis naar de provincie Utrecht. 
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