♠ ♣ Boot Klaverjas dagtocht ♥ ♦
Vrijdag 15 juni 2018
Op vrijdag 15 juni 2018 organiseert Oskam Reizen een klaverjasdagtocht op een
rondvaartboot. We varen van Harderwijk naar Amsterdam.
De touringcar haalt u tussen 08.30 en 09.30 uur op bij uw opstapplaats en rijdt naar
Harderwijk.
Daar scheept u rond 10.30 uur, voor een zes
uur durende vaartocht naar Amsterdam, op een
rondvaartboot van rederij Randmeer.
U wordt ontvangen met twee kopjes koffie of
thee met een gebakje. Hierna kaart u één
ronde (Amsterdams). Het klaverjassen wordt
onderbroken voor een koffietafel bestaande uit:
een kopje soep, diverse broodsoorten,
vleeswaren, kaas, zoetwaren en een kroket.
Vervolgens kaart u nog twee ronden waarna de
punten worden geteld. Voordat de prijswinnaars bekend worden gemaakt serveert
men u nog een kopje koffie of thee met iets lekkers.
Natuurlijk zijn er tijdens deze dagtocht weer de echte Oskam prijsjes te winnen en
een aantal hoofdprijzen in de vorm van tegoedbonnen voor uw volgende Oskam reis
of dagtocht. Rond de prijsuitreiking meren we aan in Amsterdam. Daar staan de
touringcars weer op u te wachten om u naar uw opstapplaatsen terug te brengen.
Wij bieden u deze dagtocht aan voor Euro 59,00 per persoon.
U kunt telefonisch boeken via telefoon nummer 0252-672727.
De opstapplaatsen voor de dagtocht zijn:
Purmerend Beatrixplein, Amsterdam Noord bushalte Waddenweg, Amsterdam
Amstelstation, Amsterdam Osdorp, Ouderkerk a.d. Amstel Bushalte Burg.
Stramanweg, Amstelveen Keizer Karelweg, Heemskerk M. van Heemskerckstraat,
IJmuiden bij de Hema, Haarlem Briandlaan, Zwanenburg de Olm Olmenlaan,
Hillegom, Badhoevedorp bushalte Albert Heijn, Nieuw Vennep bushalte Westerkim,
Hoofddorp Burg. Van Stamplein bij Dirk v.d. Broek, Aalsmeer zwembad, Uithoorn
busstation.
Voor deze dagtocht wordt u tussen 08.00 en 09.00 uur bij uw opstapplaats
opgehaald. U krijgt na boeking een week voor de dagtocht een deelnemerslijst
toegestuurd met uw opstapplaats en opstaptijd. De kosten van de dagtocht kunt u
contant aan de chauffeur voldoen.
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