
Meerdaagse reizen 2018      
50-plus Oskam Reizen  
Bramerveld 36, 2151 LC Nieuw Vennep, telefoon 0252-672727 
mail: contact@oskamreizen.nl     internet: www.oskamreizen.nl 
 
 

Datum in 2018  Reizen     Prijs     Uw 
aantekeningen 

       1. zaterdag 
31maart t.m. 
woensdag 4 april 

Vijfdaagse Paasreis 
Ootmarsum 

€ 439,00 pp. 
€   40,00 1pk 

 

       2. zondag                  
10 juni t.m. 
maandag 11 juni  

Asperge 2-daagse,            
1 overnachting 
          

€  179,00 pp. 
€    20,00 1pk 

 

       3. vrijdag 10                
t.m. maandag 13  
augustus   

Breda, 4 daagse,  
3 overnachtingen  

€   379,00 pp. 
€    50,00 1pk 

 

       4. zondag 30 
september t.m. 
zondag 7 oktober 
 

8-daagse reis naar 
Oostenrijk inclusief 
heen en terugreis een 
overnachting 

€   725,00 pp. 
€  100,00 1pk 

 

     5.   zondag 16 
t.m. maandag 17 
december 

2-daagse kerstmarkt 
Ootmarsum inclusief         
1 overnachting en 
kerstdiner 

€  149,00 pp. 
€      8,50 1pk 

 

 
1.    Vijfdaagse Paasreis naar Ootmarsum                                                              

Zaterdag 31 maart t.m. woensdag 4 april 2018  
Reissom: € 439,00 per persoon   

€   40,00 per persoon 1 persoonskamer toeslag  
Inclusief volpension verzorging in Stadshotel Ootmarsum,     
2 x koffie of thee met gebak heenreis, alle entrees, excursies, 
presentatie paasfeest, gezellige avonden en een diner tussen 
de middag op de laatste dag.  
Belt u ons gerust als u interesse heeft in deze reis. Wij sturen u 
graag de reeds eerder gestuurde folder toe. 
Ootmarsum heeft rond de paasdagen aparte en gezellige 
gebruiken. Bijzonder om een keer mee te maken. In Stadshotel 
Ootmarsum worden we deze dagen echt ‘Paasverwend’. 
 

http://www.contrastfotografie.nl/html/foto-fr-paasmannen.html


2. Tweedaagse aspergereis Velden/Venlo                                                              
 
Zondag 10 juni t.m. maandag 11 juni  
Reissom: € 179,00 per persoon   

€   20,00 per persoon 1 persoonskamer toeslag 
Inclusief halfpension verzorging in hotel Maashof in Venlo, 2 x koffie of thee 
met gebak en een lunch/koffietafel heenreis, alle entrees, gids, koffie met 
vlaai, aspergediner.  

 
Als we naar restaurant de Maasduinen in Velden gingen voor een asperge rondtour 
en -diner was de lange afstand vanaf Haarlem vaak een probleem. Daarom maken 
we er dit keer twee dagen van. De 1e dag drinken we vanaf uw opstapplaats, 
onderweg 2 kopjes koffie of thee met gebak. 
Onderweg gebruiken we ook de lunch. Daarna 
worden we ontvangen in  
Hotel Maashof 
Maashoflaan 1  
5927 PV Boekend-Venlo 
077-3969309 
www.maashof.com 
Later in de middag gaan we in dezelfde plaats 
naar het museum van Wasrol tot dvd. Met een kopje koffie of thee geniet u van de 
uitleg en heeft u de gelegenheid de expositie te bekijken. Wilt u eerder terug naar 
het hotel, geen probleem het is in de buurt. ’s Avonds krijgen we in het hotel een 
uitgebreid dinerbuffet met als afsluiting een dessertbuffet. De volgende morgen, 
maandag, gaan we na een heerlijk ontbijt naar restaurant Maasduinen in Velden. De 
gids komt op de bus voor een Asperge rondtour. De tour wordt onderbroken voor 
een kopje koffie of thee met Limburgse vlaai. Hierna bezoeken we een 
aspergekweker en heeft u de gelegenheid asperges te kopen. Teruggekomen bij het 
restaurant rond 14.00 uur, serveert men u een heerlijk drie-gangen asperge diner. 
Hierna gaan we weer richting uw opstapplaats. Thuiskomst tussen 17.00 en 18.00 
uur.  
Als u zich aanmeldt voor deze reis, sturen wij u ruim een maand van tevoren een 
brief met de gehele omschrijving van de reis en het verzoek indien u nog mee wilt 
gaan de reis te betalen. Als u dan beslist niet mee te kunnen is het geen probleem 
en zijn er geen kosten aan verbonden.   

 
U kunt zich telefonisch opgeven via 
telefoonnummer: 0252-672727 
 
Opstapmogelijkheden: Hoofddorp, Nieuw Vennep, Hillegom, Heemstede, Haarlem 
Noord Rijksstraatweg, Briandlaan, Laan van Angers, Reinaldahuis Leonard 
Springerlaan en in overleg. 
 



3. Vierdaagse reis Breda 
                                                              

Vrijdag 10 t.m. maandag 13 augustus 2018 
Reissom: € 379,00 per persoon   

€ 50,00 per persoon 1 persoonskamer toeslag 
Inclusief volpensionverzorging in hotel Keyser in Breda of ander restaurant ,  
2 x koffie of thee met gebak  heenreis t.m. het diner tussen de middag op de 
laatste dag, alle entrees en excursies.  
Deze dagen gaan we naar  
hotel Golden Tulip Keyser  
Keizerstraat 5 
4811 HL Breda 
076-5205173 
www.hotel-keyser.nl  
Het hotel ligt aan de rand van het winkelhart in Breda. We maken elke dag leuke 
excursies in de omgeving. Zaterdagmorgen houden we vrij zodat u het centrum van 
Breda, de winkels, de oude kerk etc. kunt ontdekken. De maaltijden gebruiken we 
niet allemaal in het hotel. Sommige lunches en/of diners gebruiken we onderweg.  
Als u zich aanmeldt voor deze reis, sturen wij u ruim een maand van tevoren een 
brief met de gehele omschrijving van de reis en het verzoek indien u nog mee wilt 
gaan de reis te betalen. Als u dan beslist niet mee te kunnen is het geen probleem 
en zijn er geen kosten aan verbonden.   
 
 

4.         Achtdaagse reis Oostenrijk 
                                                              

Zondag 30 september t.m. zondag 7 oktober 2018 
Reissom: € 725,00 per persoon   

€ 100,00 per persoon 1 persoonskamer toeslag 
Inclusief halfpensionverzorging (ontbijt en diners) zowel op de heenreis en 
terugreis overnachtingadressen, als in hotel Post in Oostenrijk, tweemaal 
koffie of thee met gebak op de heenreis, in hotel Post een consumptie bij het 
diner, alle excursies en entrees. 
We rijden  in 2 dagen heen en in 2 dagen terug naar en van Oostenrijk, met een 
overnachting op de heen en terugreis. Daarom hebben we voldoende tijd om op de 
heenreis te stoppen voor koffie of thee met gebak (in de prijs inbegrepen) en op 
adressen langs de autobaan in Duitsland iets te gebruiken (voor eigen rekening). 
We verblijven vijf overnachtingen in het vlakbij Zell am See gelegen hotel met 
Nederlandse eigenaren. Het hotel heeft kamers met douche en toilet en is prachtig 
gelegen. U heeft halfpension verzorging, ontbijt en ’s avonds een diner inclusief een 
consumptie. Iedere dag gaan we ’s morgens niet te vroeg op pad voor een excursie. 
De entrees etc. zijn inbegrepen. Vroeg in de namiddag komen we weer terug in het 
hotel. Sommige avonden verzorgen wij of het hotel een gezellig programma.                                                    
 
 



 
Gasthof Post  
Raiffeisenstrasse 27  
5671 Bruck an der Grossglocknerstrasse 
www.gasthofpost-bruck.at 
043654247334 
Als u zich aanmeldt voor deze reis, sturen wij 
u ruim een maand van tevoren een brief met 
de gehele omschrijving van de reis en het 
verzoek indien u nog mee wilt gaan de reis te betalen. Als u dan beslist niet mee te 
kunnen is het geen probleem en zijn er geen kosten aan verbonden.  
 
 

5. Tweedaagse kerstmarkt reis  
                    Ootmarsum                                          

Zondag 16 t.m. maandag 17 december 2018 
Reissom: € 149,00 per persoon   

€     8,50 per persoon 1 persoonskamer toeslag 
Inclusief volpensionverzorging t.m. het afscheidsdiner tussen de middag op 
de tweede dag, tweemaal koffie of thee met gebak, alle entrees 
Op zondag 16 december 2018 kunt u van 12.00 tot 18.00 uur genieten van “Kerst 
en Kunst” in Ootmarsum. In het historische centrum van Ootmarsum wordt een 
magische kerstmarkt met vele extra’s georganiseerd. Bekende kunstenaars, 
bijzondere lifestyle kraampjes en een romantisch decor zorgen voor het ultieme 
Kerstgevoel. Internationale gasten zorgen voor een onvergetelijke dag. Genieten 
van de knusse kerstkramen, straatartiesten bewonderen en de Kerstsfeer voelen en 
proeven. Bijzondere acts en verlichte kramen zorgen voor een sfeervol decor. 

Vanaf de opstapplaatsen maken we onderweg een stop voor twee kopjes koffie of 
thee met gebak. Daarna rijden we direct naar Ootmarsum, natuurlijk zorgen we nog 
voor iets te drinken met een hapje in de touringcar. Daar aangekomen kunt u gaan 
genieten van de kerstmarkt. Wij zorgen er ondertussen voor dat uw koffers uit de 
bus in het hotel worden gebracht. Later in de middag 
wordt u hartelijk ontvangen in                                    
Stadshotel Ootmarsum 
Westwal 1 
7631 BM Ootmarsum                                                                      

Tel. 0541-291728 
www.stadshotel ootmarsum.nl                                                                                                                      
U krijgt een heerlijk diner, een kerstdiner, geserveerd. ’s Avonds maken we er nog 
een gezellige avond van. 

Als u zich aanmeldt voor deze reis, sturen wij u ruim een maand van tevoren een 
brief met de gehele omschrijving van de reis en het verzoek indien u nog mee wilt 
gaan de reis te betalen. Als u dan beslist niet mee te kunnen is het geen probleem 
en zijn er geen kosten aan verbonden.         


