Woensdag 29 juli

Woensdag 28 oktober

Vis eten op het IJsselmeer

Rondvaart vanuit Oudenbosch

Instappen: 10.30 uur

Instappen: 10.30 uur

Vandaag gaan we vanuit Urk op het IJsselmeer varen.

Vandaag stappen we aan boord van de Merijntje Gijzen

We maken een rondvaart van twee uur. Tijdens deze

voor een rondvaart van 2,5 uur. U krijgt een heerlijke

rondvaart krijgt u een lunch aangeboden. Natuurlijk
zal een lekker visje hierbij niet ontbreken.
Aankomst Frankeland: 17.30 uur
Kosten: € 60,00

Woensdag 19 augustus

lunch geserveerd en aan het einde van de rondvaart
sluiten we af met een kopje koffie met appeltaart en

Dahlia’s in Voorhout

slagroom.

Instappen: 10.30 uur

Aankomst Frankeland: 17.30 uur

Inschrijven: maandag 20 juli

Kosten: € 55.00
Na deze busreis weet u alles over de dahlia. Bij

Inschrijven: maandag 19 oktober

bloembollenbedrijf De Tulperij krijgt u uitleg over het
groeiproces van bollen en knollen en kunt u genieten
van maar liefst 600 verschillende dahliasoorten. Breng

Woensdag 25 november

vooral ook even een bezoekje aan de prachtige tuin!

Winterse kost met live muziek in Brabant

Aankomst Frankeland: 16.15 uur

Instappen: 10.00 uur

Kosten: € 55,00
Inschrijven: maandag 10 augustus

De laatste reis van het jaar brengt u naar het plaatsje
Zeeland, waar u kunt genieten van een zeer gevarieerde

Woensdag 23 september
Meet en greet met diverse dieren

muziekshow. Van Swiebertje tot de Jantjes, alles komt
voorbij. Tevens kunt u onbeperkt genieten van snert
met roggebrood en spek of u kunt kiezen uit twee
soorten stamppot.

Instappen: 10.30 uur
Aankomst Frankeland: 17.30 uur
Vandaag gaan we naar dierenpark de Oliemeulen in

Kosten € 60,00

Tilburg. Het vreemdste dierenpark van Nederland!

Inschrijven: 16 november

Hier kunt u de dierenwereld niet gewoon zien, maar
vooral beleven. Tussen de middag krijgt u een lunch
aangeboden.
Aankomst Frankeland: 17.00 uur
Kosten: € 55,00
Inschrijven: maandag 14 september

www.frankelandgroep.nl

Bustochten
Frankeland 2020

Woensdag 26 februari

Woensdag 24 juni

Meezingen in Haarzuilens

Pannenkoeken in het Groene Hart

Instappen: 10.30 uur

Instappen: 10.30 uur

We beginnen dit jaar met een zeer uitgebreide koffietafel

Vandaag maken we een vaartocht van drie uur door

in restaurant ‘t Wapen van Haarzuylen. Na de koffie-

het Groene Hart van Nederland. U kunt genieten van

tafel kunt u genieten van een optreden van shantykoor

prachtige vergezichten, molens en mooie Hollandse

Windstilte. En reken maar: het stórmt waar Windstilte

dorpen. Aan boord kunt u tijdens de tocht onbeperkt

komt!
Aankomst Frankeland: 17.00 uur
Kosten: € 60,00

Woensdag 29 april
Bloemenpracht in de Bollenstreek
Instappen: 10.30 uur

Inschrijven: maandag 17 februari

Varen in het Land van Maas en Waal

u deze busreis vanaf grote hoogte genieten van de
tienduizenden bollen. Tijdens de rondrit maken we een
tussenstop bij restaurant De Oude Tol in Sassenheim
voor een heerlijke koffietafel.

Instappen: 10.30 uur
Aankomst Frankeland: 16.00 uur

Ook in 2020 organiseren we
bustochten vanuit Frankeland.
Wij nodigen u van harte uit om
mee te gaan!

Vandaag gaan we varen in het Land van Maas en Waal.

Kosten: € 50,00

Tijdens een twee uur durende rondvaart krijgt u een

Inschrijven: maandag 20 april

smaakvolle koffietafel aangeboden.
Aankomst Frankeland: 17.00 uur

Woensdag 27 mei

Kosten: € 60,00

Zeehonden spotten in de Zeeuwse wateren

Inschrijven: maandag 16 maart
De inschrijvingen vinden plaats op de aangegeven

Instappen: 10.30 uur

data van 14.00 uur tot 15.00 uur in de Havenzaal van
Frankeland.

Aankomst Frankeland: 17.00 uur
Kosten: € 60,00
Inschrijven: maandag 15 juni

Lekker rustig zittend in uw luxe touringcarstoel, kunt

Woensdag 25 maart

pannenkoeken eten.

U scheept deze dag in voor de zeehondensafari in
Zierikzee. Tijdens een twee uur durende rondvaart kunt

Voor alle bustochten geldt dat er plaats is voor mensen

u in alle stilte genieten van deze prachtige dieren. Aan

die aan een rolstoel zijn gebonden. Mocht u een rollator

boord serveren we voor u een koffietafel.

meenemen, dan vragen wij u vriendelijk om het mandje
thuis te laten. Zo voorkomen we problemen met het 

Aankomst Frankeland: 17.00 uur

in- en uitladen van de rollators in de bus.

Kosten: € 60,00
Inschrijven: maandag 18 mei

