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Tweetalig begeleide reisWONDERMOOI TEXEL! NEDERLAND 4 DAGEN

Ons hotel in De Koog : 

VAN DER VALK DE PELIKAAN **** 
(BIJ VERTREK OP 29/04-26/05)

Pelikaan is prachtig gelegen in het Nationaal Park Duinen aan de 
rand van een mooi dennenbos op 15 minuten lopen van het Noord-
zeestrand  De ruime kamers zijn uitgerust met boxspringbedden, 
flatscreen-tv, schrijfbureau, gratis wifi en badkamer met inloopdou-
che en toilet. U bent er aan het juiste adres voor een uitgebreid ontbijt 
& heerlijk diner. In de Peli Pub geniet je gezellig na bij een lokaal biertje 
of likeurtje.

FLETCHER HOTEL DE COOGHEN
(BIJ VERTREK OP 11/07-16/08-12/09)

Het sfeervolle Fletcher Hotel-Restaurant De Cooghen is dankzij de 
unieke ligging nabij het strand en de duinen de ideale bestemming 
voor een weekendje weg. Bovendien liggen er diverse natuurgebieden 
dichtbij.  Voor wie op zoek is naar ontspanning aan de kust is bij Flet-
cher Hotel-Restaurant De Cooghen aan het juiste adres. Aan het einde 
van de dag schuift u aan in het gezellige à la carte Restaurant Pure.

PROGRAMMA
Dag 1
Na de afreis om 06.30 u. rijden we via de snelwegen in de richting Den 
Helder, waar we de ferry nemen richting Texel. Op Texel wacht een ech-
te Slufterlunch ons op, waarna we meegenomen worden per huifkar 
doorheen de Duinen & het natuurgebied de Slufter. In de late namid-
dag nemen we rustig onze intrek in ons hotel De Pelikaan in De Koog. 
Na een lekker aperitiefje, genieten we van een heerlijk diner.
Dag 2 
Na het ontbijt, trekken we op avontuur op de Waddenzee met een 
echte Garnalenkotter. Tijdens het garnalen vangen, spotten we mis-
schien wel zeehonden. Je leert niet alleen alles over de garnaalvangst, 
je mag ze natuurlijk ook proeven… beter vind je ze nergens. Na een 
facultatieve lunch in Oudeschilde, hebben we afspraak met een ra-
sechte Strandjutter, in het Maritiem- & Juttersmuseum Kaap Skil. Het 
museum is deels in open lucht, met mooie woningen uit de oude tijd 
en bevat een prachtige maquette van de Rede van Texel uit de 17de 
eeuw. ’s Avonds wacht ons diner ons op in de Pelikaan.
Dag 3 
We starten de dag met een bezoekje aan De Hoorn, een authentiek 
dorpje met veel zeemanshuisjes. Van zeehonden kan je nooit genoeg 
krijgen! We bezoeken vandaag Ecomare, het zeehonden- & bruinvisop-
vangcentrum. Tijdens het voedermoment vertellen de verzorgers over 
de verzorging van de opgevangen dieren en tonen je ook graag het 
prachtig aquarium, vogelopvangcentrum en museum. We voorzien 
een facultatieve lunch op het strand, waarna we op zoek gaan naar 
de kunst van het distilleren in Nederland? Van waar komt de uitdruk-
king ‘In de kiem smoren’? Wat zegt een houdbaarheidsdatum op een 
product? En hoe smaken de brouwsels van Bierbrouwerij de Boei & 
Distilleerderij de Lepelaar? In de late namiddag keren we terug naar 
Den Koog, we genieten van de vrije tijd, het diner en onze nachtrust.
Dag 4
Na het ontbijt maken we een rondrit over het eiland, we maken een 
korte wandeling door De Cocksdorp, verder naar de vuurtoren op het 
meest noordelijke punt van Texel, waar de Noordzee en de Waddenzee 
samen komen, naar Den Burg. Dit gezellig stadje herbergt niet alleen 
de Oudheidskamer, die we gaan bezoeken. Maar het heeft ook een 
gezellige historische centrum, waar we genieten van de lunch & vrije 
tijd. In de namiddag, nemen we de ferry terug naar Den Helder en vat-
ten we de terugreis aan richting België. Onze aankomst is voorzien in 
Menen om 20.30 u.

WONDERMOOI EXCURSIEPAKKET  
€ 119  p.p. (Kind t.e.m. 11 jaar € 69 per kind)

Inclusief de Slufterlunch, huifkarrentocht, garnalen vissen 
op de Waddenzee, bezoek aan het Maritiem- & Jutters- 
museum, Ecomare (Opvangcentrum voor zeehonden en 

bruinvissen), bezoek aan de Bonte Belevenis inclusief 
degustatie jenever & bier, bezoek aan schapenboerderij, 

telkens met begeleiding door onze gids.

De prijzen en het programma zijn vatbaar voor wijzigingen.

Prijs per persoon - 4 dagen - Half pension

 Vertrekdata Prijs p.p. 
na 19/04/’22

Prijs p.p. 
voor 19/04/’22

29/04/2022 € 454,40 € 431,68

26/05/2022 € 454,40 € 431,68

11/07/2022 € 464,40 € 441,18

16/08/2022 € 464,40 € 441,18

12/09/2022 € 454,40 € 431,68

KORTINGEN EN SUPPLEMENTEN
Single ..............................................................................................................€ 99,00
Korting kind 0 t.e.m. 12 jaar ** ...................................................................- 20 %

In deze prijzen zijn inbegrepen:
•  Vervoer per luxeviersterrenautocar voorzien van on board  

entertainment systeem, bar, toilet, dvd en airco
•  Professionele begeleiding van een ervaren Herman & Vandamme – gids.
•  3 x overnachting in driesterrenhotels in tweepersoonskamer met bad of douche en 

toilet
•  3 x uitgebreid ontbijtbuffet
• 3 x driegangendiner

In deze prijzen zijn niet inbegrepen:
•  De maaltijden tijdens de heen-en terugreis en de middagmalen ter plaatse
•  Alle dranken
•  Excursiepakket met facultatieve toegangsgelden (€ 119 per persoon)
•  Reis-en annuleringsverzekering (€ 4 per dag per persoon)
• De fooi van de chauffeur is vrijblijvend en is een uiting van uw waardering en 

appreciatie

* Vroegboekkorting is alleen geldig op de basisprijs (zie tabel prijs tot en met 19/04/2022) en niet 
op supplementen. In tabel prijs tot en met 19/04/2022 werd de vroegboekkorting reeds afgetrok-
ken. De vroegboekkorting is niet van toepassing op promoreizen (€ 1,00 voor de 2de persoon).
** In dezelfde kamer met 2 volwassenen / Wij raden niet aan om met 3 volwassenen één kamer te 
nemen omdat dit niet ten goede komt aan uw comfort en privacy.
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