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Specialist in reizen!
Met trots presenteren wij u de nieuwe brochure meerdaagse busreizen 2021.
Er zijn gezellige klaverjasreizen, mooie excursiereizen en een sfeervolle kerstreis.
Het is u wellicht opgevallen dat er een nieuwe naam op de brochure staat.
In 2020 hebben Midland Tours en Oskam Reizen namelijk besloten om de krachten
te bundelen en samen te gaan werken onder de naam Midland Oskam Tours.
Onze reisorganisatie is gespecialiseerd in het organiseren en uitvoeren van
compleet verzorgde dagtochten en meerdaagse busreizen per luxe touringcar.

Onze kernwaarden

Vakmanschap, passie en aandacht
‘Wij doen ons werk met veel plezier en enthousiasme en delen de
passie om de leukste reizen samen te stellen en onze gasten de tijd
van hun leven te bezorgen. Wij werken vanuit ons hart met gevoel
voor reizen en met oog voor wat de gasten wensen. Tijdens onze
reizen bieden wij een helpende hand, zodat ook mensen die iets
minder mobiel zijn, kunnen genieten van een zorgeloze vakantie.
Met onze deskundigheid, de passie voor het vak, het maatwerk
en de persoonlijke aandacht voor de klant, maken wij het verschil.’

Veilig en geheel verzorgd op reis
Wanneer u op reis gaat, dan is uw chauffeur/reisleider natuurlijk van het grootste belang. De chauffeur/
reisleider die uw reis zal begeleiden, is deskundig, behulpzaam, vriendelijk en gastvrij. Onze reizen worden
met de uiterste zorg samengesteld en ook tijdens de reis wordt alles tot in de puntjes verzorgd. De hotels
waar u tijdens uw vakantie verblijft, zijn meestal vooraf door ons bezocht en beoordeeld. De excursies en
entreegelden zijn - tenzij anders vermeld - inbegrepen. Bij stedentrips maken wij, bij voorkeur en zoveel
mogelijk, gebruik van Nederlandstalige gidsen.
U wordt vervoerd met een comfortabele touringcar. Dat betekent dat
deze van alle gemakken is voorzien, zoals bijvoorbeeld:

José Oskam

Diana Rademakers

Ton Oskam

Eigenaresse & administratief

Chauffeuse/reisleidster

Eigenaar & chauffeur/reisleider

 BVerstelbare stoelen
 BAirconditioning
 BEen koffiebar

medewerkster/reisbegeleidster

 BEen koelkast
 BEn een toilet
Twijfelt u of u kunt deelnemen aan een reis of heeft u andere vragen,
neem dan gerust contact met ons op!

‘Wij wensen u veel leesplezier en ontmoeten u
graag in één van onze touringcars.’
Met vriendelijke groet,
Team Midland Oskam Tours

Gevoel voor reizen !

Yvonne Harte

Roel Arends

Reisbegeleidster &

Eigenaar & chauffeur/reisleider

Christa Arends
Administratief medewerkster

Gijs Beijers
Eigenaar & chauffeur/reisleider

advies/ondersteuning
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6 dagen

Zondag 20 t/m vrijdag 25 juni 2021

€ 549,- p.p.
Toeslag 1-persoonskamer  €99,-

De Harz

I.s.m. H
otel
Nieders
achsen!

Dag 4
Wernigerode en historische stoomtrein

Middeleeuwse stadjes | ongerepte natuur | hotel met zwembad
De Harz is het noordelijkste middelgebergte van Duitsland. Schitterende
middeleeuwse stadjes met vakwerkhuizen, de prachtige natuur en de zeer zuivere
lucht, maken dit gebergte een populaire vakantiebestemming. De val van de muur
heeft veel veranderd in de Harz. De oude grens tussen Oost- en West-Duitsland
ging namelijk dwars door dit schitterende gebied met ongerepte natuur.

De vakwerkstad Wernigerode is gelegen aan de voet van de
Brocken, de hoogste berg van de Harz. Deze stad van ruim
33.000 inwoners draagt met trots de bijnaam ‘De bonte stad
van de Harz’. Hier heeft u tijd om te lunchen en de stad te
ontdekken. Na de vrije pauze maken we vanaf het station per
stoomtrein een mooie treinrit naar Schierke. Hiervandaan
rijden we weer naar ons hotel.

Dag 5

Dit gezellige hotel wordt gerund door

Boomkronenpad, Goslar en Hahnenklee

Dag 3
Hameln

Glasfabriek en Quedlinburg

Accommodatie
Hotel Niedersachsen in
Goslar - Hahnenklee
het Nederlandse echtpaar Henk &
Wilma Veldhuis. Zij zullen er alles aan

Vandaag gaan we wandelen tussen de boomtoppen van

doen om uw verblijf zo aangenaam

de Harz. Op een hoogte van 26

mogelijk te maken. Het hotel heeft

meter leidt het boomkronenpad

een lift en er is Wi-Fi beschikbaar.

u langs de toppen van de

Alle kamers zijn voorzien van douche,

bomen. Een unieke belevenis!

toilet, föhn, TV en telefoon en u kunt

Na de middag bezoeken we

gebruikmaken van het zwembad, de

de stad Goslar. Vanwege de

sauna en de fitnessruimte.

We bezoeken dé glasbelevingswereld van Glasmanufaktur

historie, de monumenten en

Harzkristall. Hier krijgt u een leuke en interessante

de vakwerkhuizen staat Goslar

rondleiding/demonstratie door de glasfabriek. In de middag

op de Werelderfgoedlijst van

staat Quedlinburg op het programma, een prachtige

UNESCO. Later in de middag

Vanaf de verschillende opstapplaatsen rijden we naar ons

historische stad met meer dan 1200 vakwerkhuizen.

rijden we weer terug naar het hotel, zodat u bijvoorbeeld

hotel in de Harz. Onderweg stoppen we voor koffie met

Het oude centrum met raadhuis, stiftskerk, kasteel en

een mooie wandeling kunt maken naar Hahnenklee. Een

 Koffie met gebak op de heenweg

gebak. Ook krijgt u de gelegenheid om Hameln te bekijken

klooster staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO. U

van de mooiste gebouwen in Hahnenklee is de houten

 Verblijf in Hotel Niedersachsen ***

en te lunchen. Deze plaats is ook wel bekend van het

heeft de mogelijkheid om met een treintje een toer te

Gustav Adolfstaafkerk. De kerk is gebouwd in de typische

verhaal van ‘de rattenvanger van Hameln’.

maken langs de belangrijkste bezienswaardigheden van

Scandinavische bouwstijl. Na het diner organiseren we een

 Verzorging op basis van halfpension

de stad (niet inbegrepen).

gezellige spelletjes- of bingoavond.

 Avondwandeling met begeleiding

Dag 1
Heenreis en Hameln

Dag 2

Hahnenklee

Inbegrepen
 Vervoer per luxe touringcar
 Begeleiding door ervaren chauffeur/
reisleider

superior

 Spelletjes- of bingoavond

Dag 6

Natuurtocht en Stolberg

 Excursies volgens programma
 Driegangenmenu op de laatste dag

Vandaag kunt u de ochtend naar eigen inzicht indelen.

Terugreis en Osnabrück

Via een mooie natuurtocht door de Harz komen we aan

Helaas nemen we afscheid van de Harz, maar

Niet inbegrepen

in Stolberg, ook wel ‘de parel van de Zuid-Harz’ genoemd.

voordat we naar huis gaan staat Osnabrück

 Overige excursies en entreegelden

De stad heeft een gezellig centrum met vakwerkhuizen,

op het programma. Deze plaats heeft een

 Uitgaven van persoonlijke aard

een raadhuis en een imposant kasteel. Stolberg is de

sfeervolle oude binnenstad. Na de lunch

 Reis- en/of annuleringsverzekering

geboorteplaats van Juliana van Stolberg, de moeder van

vertrekken we naar Nederland om daar te

 Boekingskosten à € 15,- per boeking

Willem van Oranje. ‘s Avonds heeft u de mogelijkheid deel
te nemen aan een wandeling onder begeleiding.

Glasfabriek

genieten van het afscheidsdiner. Daarna
brengen wij u weer terug naar uw opstapplaats.

Osnabrück

Informatie / boeken
 (033) 888 86 86
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9 dagen

Vrijdag 23 t/m zaterdag 31 juli 2021

Wolfgangsee

€ 879,- p.p.
Toeslag 1-persoonskamer  €109,-

Ontdek de Alpen!
Hoge bergen | prachtige natuur en cultuur
In de Oostenrijkse Alpen ligt het Salzburgerland met de stad Salzburg en daaromheen een wild berglandschap. Toeristisch gezien is dit één van de populairste
regio’s van Oostenrijk. Hier vindt u bergen met de pieken Grossvenediger en de
Grossglockner, bossen, meren, zoutmijnen (salz), prachtige steden en vele culturele
bezienswaardigheden. ’s Zomers is het hier goed toeven, niet te warm, maar goede
temperaturen en een frisse berglucht. In het aangename en gastvrije Oostenrijk
zult u zich snel thuis voelen!

Accommodatie
Hotel Urbisgut in Altenmarkt im
Pongau
In Hotel Das Urbisgut staan hartelijke gastvrijheid,
een prettige sfeer en persoonlijke aandacht
centraal. Het hotel is gelegen op een mooie locatie
op loopafstand van Altenmarkt im Pongau. Het
hotel beschikt over een lift, een zwembad, een

Dag 1

Dag 3

Heenreis

Vrije dag

Grossglockner & Zell am See

Via de verschillende opstapplaatsen rijden we met

Deze dag kunt u naar

We rijden vandaag één van de mooiste routes van

de nodige stops naar ons overnachtingshotel in Zuid-

eigen wens invullen.

Oostenrijk. De Grossglockner Hochalpen Strasse is

Duitsland, waar een heerlijk diner voor ons klaarstaat.

U kunt bijvoorbeeld

een 48 km-lange tolweg die door dit beschermde

met een kabelbaan

natuurgebied naar de hoge toppen van de

omhoog om van het

Grossglockner leidt (3000m hoogte). Op de terugweg

prachtige uitzicht te genieten, een fijne wandeling maken,

rijden we naar Zell am See, dat gelegen is aan het

zwemmen of gewoon heerlijk relaxen. In het dorp bevindt

heldere en schoonste meer van Oostenrijk.

We genieten van een goed ontbijt en vervolgen onze reis

zich het Heimatmuseum, dat u kunt bezichtigen (niet

Deze dag zal ongetwijfeld veel indruk op u maken.

naar Oostenrijk. In de loop van de ochtend komen we aan

inbegrepen). Voor de liefhebbers is er ’s middags, op het

in de prachtige provinciehoofdstad Salzburg. Het is een van

zonneterras bij het hotel, een gezellig koffie-uurtje met

de mooiste steden van Europa en staat op de UNESCO-

gebak. Kortom, u hoeft zich niet te vervelen.

Dag 2
Salzburg

Dag 4

gezellige bar en een mooi terras. De kamers zijn
stijlvol ingericht met douche, apart toilet, föhn,
telefoon, televisie en Wi-Fi.

werelderfgoedlijst om haar unieke architectuur. Onder
leiding van een Nederlandstalige gids, ontdekken we de
compacte binnenstad in barokstijl. Daarna kunt u de stad

Salzburg

op eigen gelegenheid gaan bekijken. De Getreidegasse
is de belangrijkste straat in het centrum, waar het
geboortehuis van Mozart te vinden is. Overal herkent u
decors uit de film the Sound of Music en wordt u verleid
om Mozartkugeln te kopen. Halverwege de middag komen
we aan in ons hotel.

lees verder op pagina 8
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9 dagen

Vrijdag 23 t/m zaterdag 31 juli 2021

Inbegrepen
 Vervoer per luxe touringcar
 Begeleiding door ervaren chauffeur/reisleider

Ontdek de Alpen!

 Koffie met gebak op de heenweg
 Verblijf in Hotel Strasshof *** op de heenreis
 Verblijf in Hotel Brunnenhof *** op de terugreis
 Verblijf in Hotel Das Urbisgut **** Oostenrijk
 Verzorging op basis van halfpension
 Kaffee und Kuchen op zondagmiddag
 Muziekavond
 Excursies volgens programma
 Driegangenmenu op de laatste dag

Optionele excursies
 Boottocht over de Wolfgangsee ca. € 8,50
 Dagexcursie Kitzsteinhorn met lunch ca. € 54,-

Niet inbegrepen
 Overige excursies en entreegelden
 Uitgaven van persoonlijke aard
 Reis- en/of annuleringsverzekering
 Boekingskosten à € 15,- per boeking

Dag 5

Dag 6

Dag 7

Informatie / boeken

Wolfgangsee en Mandlberggut

Kölnbreinsperre

Vrije dag of Kaprun Kitzsteinhorn

Vandaag rijden we naar de Wolfgangsee en Sankt Gilgen.

Deze dag nemen we

U kunt deze dag naar eigen wens invullen. Heerlijk

Tijdens deze rit zult u genieten van de adembenemende

u mee voor een busrit door de prachtige natuur van

wandelen en relaxen of met de bus mee naar de eeuwige

uitzichten. Op de bestemming kunt u rondwandelen en/

Oostenrijk. Onderweg komen we langs talrijke watervallen

sneeuw op de Kitzsteinhorn (niet inbegrepen). Deze

of op eigen gelegenheid iets gaan drinken. Daarna is er

in het Maltadal, dat ook wel het dal van het vallende

bergtop maakt deel uit van de Alpense Glocknergroep

Naar Weibersbrunn

mogelijkheid tot deelname aan de boottocht van Sankt

water wordt genoemd. We volgen de spectaculaire Malta

en bereikt een hoogte van 3203 meter. Hier ligt 365

Na een goed ontbijt checken we uit en starten we met

Gilgen naar Sankt Wolfgang (niet inbegrepen). Daar heeft

Hochalmstraße. Deze avontuurlijke rit is een belevenis op

dagen per jaar sneeuw en dankzij de Gipfelwelt 3000

de terugreis. We overnachten in hotel Brunnenhof in

u vrije tijd om te lunchen en rond te kijken. Voordat we

zich. De weg eindigt bij de Kölnbreinsperre, de op één na

is het ook een belevenisberg geworden. Er is een uniek

Weibersbrunn. In het sfeervolle restaurant genieten we

teruggaan naar het hotel, bezoeken we Mandlberggut. Een

hoogste stuwdam van Europa. Hier krijgt u een film te zien

panoramaplatform, dat zicht biedt op de hoogste bergen

van een heerlijk diner.

gids geeft ons een rondleiding door twee distilleerderijen:

over de bouw. Via de airwalk Bella Vista kunt u op een

en gletsjers van Oostenrijk. Met moderne kabelbanen, met

de Dachstein Destillerie en de Latschenbrennerei. Een

glazen plateau staan en de afgrond van 200m beneden

gesloten gondels, reizen we naar de top. (Neem een warme

proeverij hoort hier natuurlijk ook bij.

u zien. We vervolgen onze reis en houden pauze in het

trui mee!) U kunt ook heerlijk relaxen in de zonnelounge,

kunstenaarsstadje Gmünd. Dit historische stadje heeft

waar de trui juist uit kan. Deze dag is inclusief een

Terugreis

haar middeleeuwse karakter nog volledig behouden. De

tweegangenlunch.

Na deze mooie dagen is het jammer genoeg weer tijd

Wolfgangsee

 (033) 888 86 86

Dag 8

Dag 9

stadswallen uit de 13e eeuw en de vier stadspoorten, die

om naar huis te gaan. De terugreis is echter ook de

het oude centrum omgeven, zijn nog geheel intact.

moeite waard. We rijden een mooie route langs de Rijn,
met een tussenstop in Rudesheim, dat op de UNESCOwerelderfgoedlijst staat. De Drosselgasse staat bekend
als de mooiste straat. U kunt even winkelen en lunchen
voordat de reis verder gaat. In Nederland sluiten wij onze
reis af met een goed verzorgd driegangendiner.
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6 dagen

Zaterdag 25 t/m donderdag 30 september 2021

€ 549,- p.p.
Toeslag 1-persoonskamer  €59,-

Zwarte Woud & Bodensee
Bergen | bossen | hotel met zonneterras
In het zuidwesten van Duitsland aan de grens met Frankrijk en Zwitserland ligt het
prachtige Zwarte Woud. De hoogste bergtoppen rijken tot boven de 1400 meter
en de naam onthult al dat de bossen een groot deel van de bergen bedekken.
Silva Nigra, zoals het door de Romeinen werd genoemd, heeft ontzettend veel te
bieden. Denk aan lieflijke dalen, bijzondere vergezichten, stadjes met prachtige
vakwerkhuizen, Schwarzwälder Kirschtorte en niet te vergeten de Koekoeksklokken.
Kortom, het Zwarte Woud is niet alleen het meest gevarieerde, maar misschien ook
wel het meest geliefde vakantiegebied van Duitsland.

Accommodatie
Hotel Zum Walkenstein
in Oberwolfach
In de idyllische omgeving van
Oberwolfach, vlak bij het Nationaal
Park Zwarte Woud, ligt Landgasthof
Hotel Zum Walkenstein. Het hotel
beschikt over mooie kamers, die
comfortabel en netjes zijn ingericht.
Alle kamers hebben een douche, toilet,
föhn, televisie en Wi-Fi. Ook is er een
lift aanwezig. Enkele kamers zijn te

Dag 1

Dag 5

alleen te bereiken met een trap.

Heenreis

Freiburg en Titisee

Straatsburg (Strasbourg)

Inbegrepen

Na de koffers te hebben ingeladen rijden we over de

We rijden vandaag een prachtige toeristische route naar

Vandaag steken we de grens over

 Vervoer per luxe touringcar

autobaan met de nodige stops naar ons hotel in het

Freiburg. Eeuwenlang is Freiburg in handen geweest van

naar Frankrijk en brengen een bezoek

 Begeleiding door ervaren chauffeur/

hart van het Zwarte Woud. Het team van landhuis ‘Zum

de Habsburgers en dankte ze haar rijkdom aan het zilver.

aan Strasbourg, de hoofdstad van de

Walkenstein’ in Oberwolfach zal ons welkom heten en ons

Freiburg heeft een oud stadscentrum. Wij zullen u wegwijs

Elzas. De stad ligt aan de Rijn, aan de

 Koffie met gebak op de heenweg

tijdens het verblijf heerlijk in de watten leggen.

maken in het centrum, waarna u ruim de tijd heeft om deze

overkant van de rivier ligt Duitsland. Strasbourg is bekend om het

 Verblijf in Landgasthof Hotel Zum

schitterende stad te ontdekken. Daarna rijden we door naar

grote aantal vakwerkhuizen en natuurlijk het Europees Parlement.

het leuke plaatsje Titisee, waar u nog even kunt vertoeven.

De belangrijkste bezienswaardigheden ziet u in een 60 minuten

 Verzorging op basis van halfpension

durende rondvaart (niet inbegrepen). Daarna kunt u op eigen

 Welkomstdrankje

gelegenheid de stad verkennen. Aansluitend maken we nog een

 Schwarzwälder Kirschtorte met

Dag 2
Glasblazerij & Triberg
‘s Morgens blijven we in de buurt van het hotel en gaan

10

Dag 3

Dag 4

reisleider

korte stop in de leuke plaats Gengenbach.

Walkenstein ***

koffie

we naar de glasblazerij Dorotheenhütte. Hier kunt u de

Bodensee en Mainau

glasblazer aan het werk zien en op de kerstafdeling alvast

Na een heerlijk ontbijt rijden we via een

inkopen doen voor de kerst. Later in de middag bezoeken

prachtige route naar de Bodensee. Het

we Triberg en het Schwarzwaldmuseum. Hier komt de

Bodenmeer ligt op de grens van Oostenrijk,

Terugreis

geschiedenis van het Zwarte Woud tot leven.

Zwitserland en Duitsland. We varen met de

Helaas is het alweer tijd

Niet inbegrepen

ferry naar de overkant en rijden via Konstanz,

om afscheid te nemen. We

 Overige excursies en entreegelden

dat ook wel de poort van Zwitserland wordt

rijden door het Zwarte Woud,

 Uitgaven van persoonlijke aard

genoemd, naar het bloemeneiland Mainau.

via de Duitse snelwegen

 Reis- en/of annuleringsverzekering

Het eiland is een klein subtropisch bloemen-

terug naar Nederland. Na

 Boekingskosten à € 15,- per boeking

en plantenparadijs, telt 45 hectare aan

het afscheidsdiner brengen

bloemperken en is begroeid met de meest

wij u weer terug naar uw

Informatie / boeken

exotische planten en bomen.

opstapplaats.

 (033) 888 86 86

 Wandeling met hotelier

Mainau

Dag 6

 Excursies volgens programma
 Driegangenmenu op de laatste dag

www.midland-oskam.nl
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5 dagen

Maandag 8 t/m vrijdag 12 november 2021

€ 479,- p.p.
Toeslag 1-persoonskamer  €39,-

Beleef de Achterhoek!
Mooie natuur & cultuur | culinair | hotel met zwembad
Deze najaarsreis naar Lochem is voor de echte natuurliefhebbers en Bourgondiërs!
De Achterhoek is het meest oostelijke deel van de provincie Gelderland. De streek
staat bekend om het mooie landschap met bossen, oude boerderijen, weilanden,
imposante landhuizen, kastelen, lieflijke dorpjes en gezellige Hanzesteden. En
vergeet vooral de Achterhoekse gastvrijheid en het lekkere eten niet!

Accommodatie
Hotel Hof van Gelre
in Lochem
Het hotel ligt vlak bij het centrum
van Lochem, dicht bij het prachtige
wandelgebied ‘De Lochemse Berg’.
Vanuit het hotel kunt u ook op de
fiets voor een prachtige route. De

Dag 1

Dag 2

hotelkamers zijn compleet ingericht
met bad en/of douche, toilet, telefoon,

Heenreis en Haarbroekse Vijvertuin

Rondrit en Chocolade Atelier

Vanaf de verschillende opstapplaatsen rijden we naar

De ochtend heeft u vrij en kunt u naar

Kaasboerderij &
Likeurstokerij

ons koffieadres. Na een mooie route komen aan in

eigen wens invullen. Wandel bijvoorbeeld

We rijden naar de

een sfeervol restaurant, een gezellige

de Achterhoek, waar we lunchen bij de Haarbroekse

naar het centrum van Lochem of ga mee

kaasboerderij van de

hotelbar, terrassen met parktuin en een

Vijvertuin. Deze zogenaamde spreukentuin bestaat

naar museum MORE in Gorssel (niet inbegrepen).

familie Weenink in Lievelde. Onder het genot van een kop koffie

verwarmd binnenzwembad.

uit allerlei kunstobjecten die van oude materialen zijn

’s Middags rijden we een mooie natuurtocht door de

ziet u een film over het reilen en zeilen op de kaasboerderij.

gemaakt. Binnen en buiten zijn meer dan 200 spreuken

Achterhoek. Onderweg stoppen we bij Chocolade Atelier

Daarna is er een rondleiding over de ‘beleef boulevard’, met diverse

Inbegrepen

en gezegdes uitgebeeld. Daarna rijden we naar ons hotel

en Koffiehuis Magdalena. Deze locatie bestaat uit een

etalages, waarbij u in de stallen en kaasmakerij kunt kijken. Ook

 Vervoer per luxe touringcar

‘Hof van Gelre’ in Lochem.

koffieschenkerij en een chocoladewinkel. Hier krijgt u een

vertelt ‘Johannes de Stoker’

 Begeleiding door ervaren chauffeur/

presentatie, een film en een leuke demonstratie chocolade

hoe hij op ambachtelijke wijze

maken en uiteraard ook een kop koffie met bonbons en

fruitlikeuren stookt. Na het

 Koffie met gebak op de heenweg

chocolade (inbegrepen).

bezoek aan de streekwinkel staat

 Verblijf in hotel Hof van Gelre ****

er een heerlijke pannenkoek voor

 Verzorging op basis van halfpension

u klaar. ’s Avonds is er in het hotel

 Welkomstdrankje

nog een gezellige bingo.

 Genoemde excursies

Dag 3
Deventer en Streekgerechten Proeverij
Vandaag staat Deventer op het
programma. Deze oude Hanzestad is

flatscreen, föhn en koffie-/theeservice.
Verder beschikt het hotel over een lift,

reisleider

 Pannenkoekenlunch

Dag 5

 Bingo
 Driegangenmenu op de laatste dag

gelegen aan de IJssel en staat bekend

Varen over de Vecht en terugreis

om haar rijke historie en Deventer

We nemen afscheid van het hotel en zetten koers naar Ommen.

Niet inbegrepen

koek. Het mooie van de stad is dat veel

Hier vertrekt ons schip voor een mooie vaartocht over de

 Overige excursies en entreegelden

monumenten bewaard zijn gebleven.

Overijsselse Vecht. Op de boot wordt voor koffie gezorgd en

 Uitgaven van persoonlijke aard

Hier heeft u de gelegenheid om de stad

we sluiten onze reis af met een goed verzorgde warme lunch op

 Reis- en/of annuleringsverzekering

te bezichtigen. Het diner zal deze avond

landgoed Vilsteren.

 Boekingskosten à € 15,- per boeking

uniek zijn! U krijgt een live cooking

12

Dag 4

‘Achterhoekse Streekgerechten Proeverij’.

Informatie / boeken

Zo beleeft u de Achterhoek pas echt!

 (033) 888 86 86

www.midland-oskam.nl
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5 dagen

Donderdag 23 t/m maandag 27 december 2021

€ 569,- p.p.
Toeslag 1-persoonskamer  €89,-

Kerstreis
grenzeloos genieten!
Heerlijke kerstdiners | viersterrenhotel | stadsbezoek
Het gastvrije van het bourgondische Brabant en het diverse landschap van Zeeland
worden tijdens deze kerstreis gecombineerd. In de gezellige stad Breda kunt u
heerlijk kerstshoppen en een verwarmd terrasje pakken. Aan de Zeeuwse kust
is het lekker uitwaaien, genieten van de mooie natuur en uiteraard van het rijke
verleden van Zeeland, dat we o.a. terugvinden in de hoofdstad Middelburg.
Deze stad wordt elk jaar omgetoverd in een winters tafereel.

Accommodatie
Grenshotel de Jonckheer
in Ossendrecht
Op de grens van Nederland en België
ligt in het Brabantse Ossendrecht,
het gezellige hotel ‘de Jonckheer’. Het

Dag 1
Via Breda naar Ossendrecht

Dag 3

Dag 4

hotel heeft een warme uitstraling met
een sfeervol restaurant dat u heerlijke

Nadat u met de touringcar bent opgehaald, stoppen

Eerste Kerstdag:
Toertje Zeeland en Deltawerken

Tweede Kerstdag:
Verrassing

we onderweg voor een kopje koffie met gebak. Daarna

Na een uitgebreid kerstontbijt stappen we in de bus

Uiteraard staat ook Tweede

comfortkamers met een zitje, televisie,

vervolgen we onze reis naar de gezellige stad Breda, waar u

voor een mooie rondrit door Zeeland. Onze reis voert

Kerstdag geheel in het

gratis Wi-Fi en een ruime badkamer

op eigen gelegenheid kunt lunchen, de stad kunt bekijken

over de 5 km-lange Zeelandbrug (ooit de langste brug

teken van Kerstmis. Het

met douche en föhn. Er is ook een

en/of inkopen kunt doen. Aan het einde van de middag

van Europa) en over de Oosterscheldekering, onderdeel

heerlijke kerstontbijt en

lift aanwezig. Het hotel is centraal

komen we aan in ons hotel in Ossendrecht.

van de Deltawerken. Het is een zeer indrukwekkend

viergangenkerstdiner zullen

gelegen, dus een heerlijke locatie voor

waterbouwkundig bouwwerk met in het midden Neeltje

ook deze dag niet ontbreken,

mooie excursies.

Jans, het voormalige werkeiland van de stormvloedkering.

maar de rest van het

De Oosterscheldekering zorgt ervoor dat bij zeer hoge

programma blijft nog even

Inbegrepen

waterstand in combinatie met storm, de Oosterschelde

een verrassing. Wat we wel

 Vervoer per luxe touringcar

gesloten kan worden. Bij terugkomst in het hotel krijgt

kunnen verklappen: het wordt

 Begeleiding door ervaren chauffeur/

Middelburg kent een rijke geschiedenis en heeft meer

u een kop soep en ’s avonds wordt er een heerlijk

genieten met een grote G!

dan 1000 rijksmonumenten, waardoor het een unieke

viergangenkerstdiner geserveerd.

Dag 2
Monumentenstad Middelburg &
havenstad Vlissingen

stad is die je gezien moet hebben. Tijdens de VOCperiode was Middelburg na Amsterdam de belangrijkste

Dag 5

gerechten en kerstdiners serveert. Het
hotel beschikt over moderne, ruime

reisleider

Kuiperspoort Middelburg

 Koffie met gebak op de heenweg
 Verblijf in hotel de Jonckheer ****
 Verzorging op basis van halfpension

stad van Nederland. De glorie van de Gouden Eeuw is

Terugreis

nog overal zichtbaar en de vele grachtjes maken het

Helaas alweer de laatste dag van onze reis. We nemen

geheel schilderachtig. Middelburg kent vele leuke smalle

afscheid van ons hotel en stappen in de touringcar.

straatjes met authentieke winkeltjes en vele terrasjes. De

Onderweg naar huis maken we nog een leuke excursie. Na

Niet inbegrepen

nabijgelegen havenstad Vlissingen heeft een geheel andere

een goed verzorgde warme lunch brengen wij u weer terug

 Overige excursies en entreegelden

uitstraling. Daar ga je naartoe om uit te waaien op de

naar uw opstapplaats.

 Uitgaven van persoonlijke aard

kilometerslange wandelboulevard.

 Genoemde excursies
 Driegangenmenu op de laatste dag

 Reis- en/of annuleringsverzekering
 Boekingskosten à € 15,- per boeking

Informatie / boeken
 (033) 888 86 86
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5 volledig verzorgde
klaverjasreizen
Goede hotels | uitstapjes | leuke prijzen
U verblijft in goede hotels en elke dag maakt u ’s morgens of
’s middags een gezellig uitstapje met de bus. Vanaf de 1e t/m de 4e
dag wordt er competitie Amsterdams Klaverjassen gespeeld (tenzij
anders vermeld). Hiermee zijn elke dag leuke prijzen te winnen.
Aan het eind van de week gaat iedereen met een mooi ingepakt
cadeautje naar huis. Zelfs de ‘poedelprijs’ wordt niet vergeten. Voor
de hoogste scores zijn een aantal geldprijzen gereserveerd.
Reis 1 - 5 dagen

Reis 2 - 5 dagen

Klaverjassen

Inbegrepen
 Vervoer per luxe touringcar

Vanaf de 1e t/m de 4e dag klaverjassen in

 Begeleiding door ervaren chauffeur/reisleider

competitieverband o.l.v. een competitieleid(st)er

 Verblijf op basis van volpension, vanaf koffie/thee met

Er wordt gekaart volgens Amsterdams systeem

gebak op de 1e dag t/m de warme lunch op de laatste

Dagelijks zijn er leuke prijsjes te winnen

dag (tenzij anders vermeld)

Aan het eind van de week is er voor iedereen een prijsje

 Verblijf op een één- of tweepersoonskamer, voorzien
van douche of bad met toilet
 Vanaf de 2e t/m de 4e dag maakt onze chauffeur

Niet inbegrepen
 Overige excursies

diverse excursies met u in de omgeving, bezoekt u

 Uitgaven van persoonlijke aard

bezienswaardigheden of een mooie (winkel)stad

 Reis- en/of annuleringsverzekering

 Excursies en entreegelden

Informatie / boeken

 Boekingskosten à € 15,- per boeking

 (0252) 672 727

Reis 3 - 4 dagen

www.klaverjasreizen.nl
Reis 4 - 5 dagen

Vrijdag 2 t/m dinsdag 6 april

Maandag 20 t/m vrijdag 24 september

Vrijdag 29 oktober t/m maandag 1 november

Maandag 29 november t/m vrijdag 3 december

Odoorn - Drenthe, paasreis

Blankenberge - België

Earnewâld - Friesland

Lochem - de Achterhoek

Tijdens deze afwisselende reis zien we uitgestrekte bossen,

Als er een plek is die behoort tot de belangrijkste en

Maak tijdens deze vierdaagse reis kennis met de Friese

Deze klaverjasreis naar Lochem is voor de echte

mooie heidevelden, zandverstuivingen en hunebedden.

meest populaire badplaatsen aan de Belgische Kust, dan

taal, cultuur en delicatessen van de streek. In een van de

natuurliefhebbers en Bourgondiërs! De Achterhoek is het

Opvallend zijn de zogenaamde brinkdorpen zoals Odoorn.

is het Blankenberge. Hier zijn overal gezellige eettentjes

mooiste natuurgebieden van Friesland ‘De Alde Feanen’

meest oostelijke deel van de provincie Gelderland. De streek

De reis is compleet verzorgd met dagexcursies. ’s Avonds

en winkeltjes te vinden. Waai eens lekker uit op de pier,

ligt aan de rand van het dorp Earnewâld, Hotel Restaurant

staat bekend om het mooie landschap met bossen, oude

kunt u klaverjassen of genieten van een gezellig programma

geniet van het uitzicht, of ga zitten op de Paravang om

Princenhof. Vanuit dit uitstekende hotel maken we mooie

boerderijen, weilanden, imposante landhuizen, kastelen,

in het hotel. Ons hotel is de ideale uitvalsbasis om het

de Blankenbergse sfeer op te snuiven en tot rust te

uitstapjes.

lieflijke dorpjes en gezellige Hanzesteden. En vergeet vooral

mooie Drenthe te ontdekken.

komen. Vanuit het hotel maken we diverse uitstapjes door

Accommodatie
Hotel De Oringer Marke in Odoorn
Gastvrijheid, gezelligheid en rust, dat is waar ‘De Oringer

Vlaanderen.

Accommodatie
Hotel Sabot d’or in Blankenberge

Accommodatie
Hotel Princenhof in Earnewâld

de Achterhoekse gastvrijheid en het lekkere eten niet!

Hotel Princenhof is schitterend gelegen. Het hotel beschikt

Accommodatie
Hotel Hof van Gelre in Lochem

over een restaurant, bar en een gezellig terras aan het

Het hotel ligt vlak bij het centrum van Lochem, dicht bij het
prachtige wandelgebied ‘De Lochemse Berg’. Vanuit het

Marke’ voor staat. Ons hotel is gelegen in het brinkdorp

Hotel Sabot d’or in Blankenberge is een gezellig

water. De ruime comfortabele kamers zijn voorzien van een

Odoorn en nagenoeg drempelloos. Het beschikt over

familiehotel. Alle kamers beschikken over douche, toilet

bad of douche met toilet, tv, telefoon en Wi-Fi. Het hotel

hotel kunt u ook op de fiets voor een prachtige route. De

een mindervalidentoilet en aangepaste kamers. Er is een

en zijn bereikbaar met een lift. Het is goed om te weten

heeft een lift.

hotelkamers zijn compleet ingericht met bad en/of douche,

prachtig buitenterras en bij regenachtig weer is het zelfs

dat het hotel als lunch een warme plateservicemaaltijd

overdekt/verwarmd. Het hotel beschikt over een lift.

serveert. De tafeldranken zijn niet inbegrepen. Het hotel

€ 469,- p.p.

ligt op loopafstand van het centrum en de boulevard.

€ 399,- p.p.

toilet, telefoon, flatscreen, föhn en koffie-/theeservice.

Toeslag 1-persoonskamer  €60,-

€ 479,- p.p.
Toeslag 1-persoonskamer  €65,-

Toeslag 1-persoonskamer  €65,-

Verder beschikt het hotel over een lift, een sfeervol
restaurant, diverse zalen, een gezellige hotelbar, terrassen
met parktuin en een verwarmd binnenzwembad.

€ 499,- p.p.
Toeslag 1-persoonskamer  €50,-

lees verder op pagina 18
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Speciale editie:

Oud en nieuw
klaverjasreis
Reis 5 - 5 dagen

Informatie en algemene voorwaarden
VvKR - Wij zijn aangesloten bij de Vereniging voor
Kleinschalige Reisorganisatie (VvKR). Deze vereniging
behartigt de belangen van kleine, vaak specialistische
reisorganisaties.

Woensdag 29 december 2021 t/m
zondag 2 januari 2022

Garantie geregeld | VZR Garant - De combinatie

Millingen aan de Rijn - Gelderland

(EU) 2015/2302. Hierdoor kunt u aanspraak

Millingen aan de Rijn ligt in de streek ‘Het Rijk van
Nijmegen’, ten zuiden van de Waal en ten oosten van het
Land van Maas en Waal. De streek wordt gekenmerkt
door een grote verscheidenheid aan landschappen. Het is

van reisdiensten die u wordt aangeboden, is een
pakketreis in de zin van de Richtlijn Pakketreizen
maken op alle EU-rechten die voor pakketreizen
gelden. Om te voldoen aan de wettelijk verplichte
garantiestelling maken wij gebruik van VZR Garant.
VZR Garant is een erkende garantieregeling.
Alle reizen worden uitgevoerd door Midland Tours

weids, heuvelachtig en bebost. In de gemeente Berg en Dal

VOF. Mocht Midland Tours VOF voor het einde

ligt het natuurgebied de Ooijpolder, dat is gevormd door

van uw reis in financieel onvermogen geraken dan

de uiterwaarden van de rivier de Waal. Een omgeving die

zal VZR Garant, afhankelijk van de situatie, ervoor

zeker het bezoeken waard is.

zorgen dat u uw boekingsbedrag terugkrijgt, uw reis
kunt vervolgen of gerepatrieerd wordt. U kunt de

Accommodatie
Hotel Millings Centrum
in Millingen aan de Rijn
Midden in het leuke dorp Millingen aan de Rijn ligt HotelRestaurant ‘Millings Centrum’, een sfeervol driesterren
familiehotel. Het hotel beschikt over 29 moderne rookvrije
kamers met douche, toilet, telefoon, televisie en gratis
Wi-Fi. Verder is er een sfeervol restaurant en een gezellige
lounge met open haard. Het hotel heeft een lift.

€ 469,- p.p.
Toeslag 1-persoonskamer  €60,-

voorwaarden van de garantieregeling vinden op de
website van VZR Garant (www.vzr-garant.nl).
Reisvoorwaarden - Op alle reizen uit deze brochure
zijn onze reisvoorwaarden van toepassing. Deze kunt
u vinden op onze website. Indien gewenst sturen wij
u een exemplaar toe.
Opstapplaatsen - U kunt de door u gewenste
opstapplaats bij reservering opgeven. Andere
opstapplaatsen in overleg.
Deur-tot-deur-service - Graag informeren wij u
over de mogelijkheid om gebruik te maken van
onze ‘deur-tot-deur-service’. Dit houdt in dat u op
de heenreis wordt opgehaald en op de terugreis
wordt teruggebracht naar de voor u dichtstbijzijnde
opstapplaats. Vanaf daar wordt u netjes door ons of
door een taxi thuisgebracht. Hier zijn - afhankelijk
van uw woonplaats - extra kosten aan verbonden.
Informeer naar de mogelijkheden.
Bagage - Per persoon mag één koffer met een
gewicht van max. 20 kg en een tas als handbagage
worden meegenomen. Vergeet niet uw bagage te
voorzien van labels met uw naam en adresgegevens.
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U bent zelf verantwoordelijk voor uw bagage. Midland Oskam

rekening mee te houden, maar toch kan dit enig ongemak

Tours is niet aansprakelijk voor verlies of beschadigingen aan

veroorzaken. Winkels kunnen gesloten en/of bepaalde

persoonlijke bezittingen.

bezienswaardigheden niet toegankelijk zijn.

Touringcars - Onze luxe touringcars zijn goed onderhouden

‘Lands wijs ’s lands eer - Op uw vakantie buiten Nederland

en voorzien van comfortabele stoelen, klaptafeltjes, toilet,

komt u in verschillende landen met eigen normen, waarden en

DVD, geluidsinstallatie, koffiebar, koelkast en airconditioning.

eetgewoonten. Denk hierbij aan buitenlands eten, het gebruik
van andere kruiden, kleine of juist grote porties. Dat zijn

Mindervaliden - Wanneer u een rollator of rolstoel wilt

natuurlijk de aantrekkelijk kanten van vakantie, maar het zijn

meenemen, dan dient u dit bij boeking door te geven. Wij

ook aspecten waarmee u vooraf rekening dient te houden.

gaan ervan uit, dat u zelfstandig de touringcar in- en uit kan
stappen.

Reisdocument - U dient altijd in het bezit te zijn van een
geldig paspoort of identiteitskaart. Zorg ervoor dat u deze

Overmacht - Door onvoorziene omstandigheden,

documenten in uw handbagage heeft. Een rijbewijs is géén

weersomstandigheden, stakingen, wegafsluitingen of andere

geldig reisdocument.

redenen kan het voorkomen dat een programmaonderdeel
niet kan doorgaan. In dat geval zullen wij onze uiterste best

Verzekeringen - Neem geen risico’s en regel van tevoren

doen een alternatief te bieden. Heeft dit toch een negatieve

een goede reis- en ongevallenverzekering. Schade die door

invloed op uw vakantie, dan kunnen wij hiervoor niet

een reisverzekering kan worden gedekt, kunt u nooit op

aansprakelijk worden gesteld. Een overmachtssituatie kunnen

Midland Oskam Tours verhalen. Een reden temeer dus om

wij niet voorzien, waardoor het voor ons onmogelijk is het

een goede verzekering af te sluiten. Verder is het belangrijk

geplande reisplan uit te voeren.

een annuleringsverzekering af te sluiten, want moet u om
dringende redenen de reis annuleren, dan kunnen de kosten

Preferenties - U kunt bij boeking een voorkeur (preferentie)

oplopen tot 100% van de reissom. Deze kosten kunnen door

opgeven, zoals bijvoorbeeld een kamer op de begane grond

de annuleringsverzekering geheel worden gedekt. U dient

of kamers die naast elkaar gelegen zijn. Indien mogelijk zal

genoemde verzekeringen zelf af te sluiten! Midland Oskam

hieraan worden voldaan. Wij kunnen helaas niet garanderen

Tours is nooit aansprakelijk.

dat uw voorkeur gehonoreerd wordt, omdat wij afhankelijk
zijn van de uiteindelijke dienstverlener.

Reispapieren - Ongeveer twee weken voor vertrek ontvangt u
uw reispapieren met daarbij uw opstapplaats en de definitieve

Dieetwensen - Volgt u een bepaald dieet, dan kunt u dat bij

vertrektijd. Ook sturen wij u de adressen en overige

boeking altijd kenbaar maken. In de uitvoering hiervan zijn

informatie van de hotels waar u verblijft. Laat deze informatie

wij echter afhankelijk van een restaurant of hotel. Midland

ook achter voor thuisblijvers, zodat zij u - in geval van nood –

Oskam Tours kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de

kunnen bereiken. Ook ontvangt u een bagagelabel. Vul deze

uitvoering van uw dieetwensen. Eventuele extra kosten voor

duidelijk in en bevestig het label vervolgens aan uw bagage.

uw dieet dient u zelf te voldoen.
Reserveren - U kunt uw reis reserveren via de website, e-mail
Medicijnen en gezondheid - Gebruikt u medicijnen, dan

of telefonisch. Helaas zijn de eenpersoonskamers beperkt en

raden wij u aan het recept mee te nemen op reis. Twijfelt u of

vaak snel volgeboekt. Wacht dus niet te lang met reserveren!

uw gezondheid goed genoeg is om op reis te gaan, raadpleeg

Na uw reservering krijgt u een boekingsbevestiging.

dan eerst uw huisarts of specialist. Wij raden u ook aan om
uw zorgpas mee te nemen.

Fouten voorbehouden - Ondanks dat onze reizen en
brochures met de grootste zorg zijn samengesteld, kan het

Feestdagen - Ieder land heeft zijn eigen nationale-, regionale-

helaas voorkomen dat er fouten in teksten en prijzen staan.

en lokale feestdagen. Wij proberen hier van tevoren wel

www.midland-oskam.nl
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Gevoel voor reizen !
Opstapplaatsen
Amersfoort

Station NS, halte touringcars

Amstelveen

Bushalte Keizer Karelweg /

HEEFT U INTERESSE
IN ONZE REIZEN?
Bezoek onze website
www.midland-oskam.nl
voor uitgebreide informatie.

Heemraadschaplaan
Amsterdam Osdorp

Bushalte voor de Meervaart

Baarn

Station NS

Badhoevedorp

Winkelcentrum,

Neem contact met ons
op om direct te boeken!

bushalte Albert Heijn
Diemen

Station NS

Haarlem

Briandlaan

Heemskerk

M. van Heemskerckstraat,
voormalig postkantoor

Hillegom

Groot Veenenburg

Hoofddorp

Burgermeester van Stamplein

Nieuw-Vennep

Westerdreef, bushalte Westerkim

Nijkerk

Station NS

Ouderkerk a/d Amstel Bushalte Burgermeester
Stramanweg
Purmerend

Beatrixplein

Soest

Dalplein

Uithoorn

Busstation

Locatie Nieuw-Vennep
Bramerveld 36
2151 LC Nieuw-Vennep

(0252) 672 727
Locatie Nijkerk
Hoefslag 92
3862 KD Nijkerk

(033) 888 86 86
Mail naar

Midland Oskam Tours is aangesloten bij:

Meer informatie vindt u op onze website

www.midland-oskam.nl

oskam.n

info@midland-oskam.nl
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