BUSREIZEN WINTER 2017-2018
Touringcarbedrijf De Wilg
Industrieterrein Kanaal Noord 1433, 3960 BREE
Tel.: 089/48 08 80 Fax: 089/76 41 60
E-mail: groups@dewilg.be
Website: www.dewilg.be

Citytrips
Shoppingtrips
Culinaire trips
Familie trips
Thematrips

Kerstmarkten

Groepsreizen / Reizen op maat Touringcarbedrijf De Wilg
Industrieterrein Kanaal Noord 1433, 3960 BREE
Tel.: 089/48 08 80 Fax: 089/76 41 60
E-mail: groups@dewilg.be Website: www.dewilg.be

Dagreizen winter 2017-2018
Bestemming

Vertrek:

November 2017
zaterdag 11 november
zondag 12 november
zaterdag 18 november
donderdag 30 november

Prijs:
Volw

Kind

Rotterdam (4e pers.=50% korting)

Bree+Bocholt

€ 21,00

€ 18,00

Winterfair - Antwerpen

Bree+Houthalen

€ 33,00

€ 27,00

Winter Efteling (4e pers.=50% korting)

Bree+Bocholt

€ 55,00

€ 53,00

Luxemburg*

Bree+Kinrooi+Maaseik

€ 34,00

€ 32,00

+25,00€

+22,00€

€ 34,00

€ 32,00

+25,00€

+22,00€

€ 145,00

OP AANVRAAG

supplement programma ½ dag

December 2017
zaterdag 9 december

Luxemburg*

Bree+Kinrooi+Maaseik

supplement programma ½ dag

zat.16+zond.17 december
donderdag 28 december

2-daagse Parijs*

Bree+Houthalen

Vroegboekkorting

boeken vóór 15/10/2017

Winter Efteling (4e pers.=50% korting)

Bree+Bocholt

€ 55,00

€ 53,00

Maastricht Koopavond

Bree+Kinrooi+Maaseik

€ 18,50

€ 15,50

Antwerpen

Bree+Houthalen

€ 22,00

€ 19,00

10€/pp korting

Januari 2018
donderdag 4,11 januari

zaterdag 6, 20 januari
zaterdag 6 januari

Winter Efteling (4e pers.=50% korting)

Bree+Bocholt

€ 55,00

€ 53,00

zaterdag 13 januari

Malmedy-Eupen*

Bree+Kinrooi+Maaseik

€ 50,00

€ 45,00

zaterdag 27 januari

Luik

Bree+Kinrooi+Maaseik

€ 20,00

€ 17,00

zaterdag 3, 17 februari

Gent met gids

Bree+Houthalen

€ 33,00

€ 31,00

woe. 14, zat.24 februari

Brugge met gids

Bree+Houthalen

€ 36,00

€ 34,00

Durbuy

Bree+Kinrooi+Maaseik

€ 27,00

€ 25,00

zaterdag 10, 17 maart

Utrecht

Bree+Bocholt

€ 21,00

€ 19,00

zaterdag 10, 17 maart

Amsterdam

Bree+Bocholt

€ 24,00

€ 22,00

Wijn- en mergeltrip*

Bree

€ 56,00

NVT

Februari 2018

zaterdag 24 februari

Maart 2018

woensdag 21 maart

*deze uitstappen zijn met een programma

MEER INFO & RESERVATIES ONLINE OP WWW.DEWILG.BE/NL/DAGREIZEN
INSCHRIJVINGEN EN BETALINGEN ONLINE of via mail aan groups@dewilg.be of telefonisch op 089/480.881
Indien betaling niet online, ontvangt u na afsluiting van de inschrijvingen onze bestelbon voor betaling.
(kantooruren boekingen: ma, di, don: 09u-17u en vrij 09u-15u, woensdag: gesloten)

ROTTERDAM

4e pers. aan 50%

21,00 €

Het verhaal van de stad, het bombardement en de
wederopbouw, de vernieuwingsdrift waarmee de inwoners
tot op de dag van vandaag vorm geven aan hun stad,
maakt van Rotterdam een waanzinnig interessante plek.
Een plek waar alles lijkt te kunnen en waar nog heel veel te
ontdekken valt. Kom met ons mee en ontdek deze
fantastische stad.
Datum: zaterdag 11/11/2017 Prijs kind (<12 j.): 18,00 €
Vertrek: Bree (08u30), Bocholt (08u45)
INSCHRIJVINGEN TOT 02/11/2017

WINTERFAIR – Antwerpen 33,00 €
De Winter-Fair vindt plaats in de Waagnatie in
Antwerpen. Deze prachtige locatie zorgt voor een gezellige
winterse happening.
Een winters salon voor eenieder die houdt van lekker eten,
drinken, luxe, lifestyle, kleding, accessoires en kerst. Er
worden leuke activiteiten georganiseerd zoals modeshows
en een bingo.
Daarnaast zijn er optredens van artiesten.
Datum: zondag 12/11/2017 Prijs kind (<12 j.): 27,00 €
Vertrek: Bree (08u30), Houthalen (09u00)
INSCHRIJVINGEN TOT 03/11/2017

WINTER EFTELING 4

e

pers. aan 50%

55,00 €

Winter Efteling 2017-2018 is de negentiende Winter
Efteling en tijdens deze Winter Efteling is in het Efteling
Theater de musical Sprookjessprokkelaar te zien.
Volg de 12-jarige Sterre, die met haar opa aan de rand van
het bos woont. Als haar enige boek letterlijk stuk is gelezen,
wijst opa haar op de verborgen sprookjesbibliotheek in het
verlaten kasteel. Vindt Sterre de juiste deur naar de
sprookjesbibliotheek?
Datum: zaterdag 18/11/2017, donderdag 28/12 en zaterdag
06/01/2018 Prijs kind (<12 j.): 53,00 €
Vertrek: Bree (08u30), Bocholt (08u45)
INSCHRIJVINGEN TOT 08/11, 20/11 en 26/12/2017

LUXEMBURG*

34,00 €
Luxemburg is een land met een zeer grote diversiteit. Het
land biedt een grote verscheidenheid aan fascinerende
landschappen, verspreid over 6 kleine streken met een zeer
rijk cultureel, historisch, architecturaal en industrieel erfgoed.
U kan bij inschrijving van deze dagreis ons halve dag
programma bijboeken:(supplement 25,00€/volw.22,00€/kind)
- begeleid bezoek van deze historische stad (duur: ca.2u)
- Kerstlunch: ontvangst met Glühwein, 3-gangen lunch (soephoofdgerecht-dessert) , Kerstpraline met een digestief
Datum: donderdag 30/11/2017, zaterdag 9/12/2017
Prijs kind (<12 j.): 32,00 €
Vertrek: Bree (07u00), Kinrooi (07u20), Maaseik (07u35)
INSCHRIJVINGEN TOT 22/11/2017 en 01/12/2017

PARIJS 2-daagse busreis met
VROEGBOEKKORTING!!
Zaterdag 16 en zondag 17 december 2017

145,00 €

BOEKEN VÓÓR 15/10/2017=

- 10€ Korting/pp.
Vertrek 16/12 uit Bree (05h30) en Houthalen (06h00)
Retour 17/12 in Bree (ca.23h30), in Houthalen (ca.23h00)
Inbegrepen:
* 1x koffie/thee op de heen-en terugreis
* vervoer Heen en Terug met onze comfortabele touringcar
* 1x overnachting met ontbijt in hotel Ibis Paris 17 Clichy
* Nederlandstalige gids
* begeleide stadswandeling
Optioneel (ter plaatse te boeken en te betalen):
* bezoek Eifeltoren * boottocht
INSCHRIJVINGEN TOT 10/11/2017 (de bestelbon voor
betaling ontvangt u na het afsluiten van de inschrijvingen)

MAASTRICHT

18,50 €
Maastricht is één van de oudste steden van Holland en dat
ziet u direct wanneer u door de historische binnenstad
wandelt. Kerken, stadsmuren, monumentale herenhuizen
en uitgestrekte pleinen vloeien moeiteloos samen met een
ruim en gevarieerd winkelaanbod.
Datum: donderdag 04/01 en 11/01/2018
Prijs kind (<12 j.): 15,50 €
Vertrek: Bree (11u00), Kinrooi(11u20), Maaseik (11u35)
INSCHRIJVINGEN TOT 28/12/2017 en 05/01/2018

ANTWERPEN

22,00 €
De oude binnenstad ademt geschiedenis. Je vindt ze terug
in eeuwenoude gevels in nauwe straatjes of op de
imposante Grote Markt. Het Museum Plantin-Moretus is het
enige museum ter wereld dat tot het Unesco Werelderfgoed
behoort. In de schaduw van de Onze-Lieve-Vrouwe
kathedraal bruist het leven in gezellige bruine kroegen en
restaurants. Aan de oever van de Schelde kan je heerlijk
uitwaaien.
Datum: zaterdag 06/01 en 20/01/2018
Prijs kind (<12 j.): 19,00 €
Vertrek: Bree (08u00), Houthalen (08u30)
INSCHRIJVINGEN TOT 03/11/2017

MALMEDY-EUPEN*

50,00 €

Ontdek de Belgische Eifel en kom mee op daguitstap naar
Malmedy en Eupen. Ontvangst in de ochtend te Malmedy
met koffie en croissant. Vervolgens ontdekken we deze
stad met onze lokale Nederlandstalige gids. We rijden
verder naar Mont Rigi voor onze lunch (inbegrepen), na de
lunch rijden we verder naar Eupen, we houden halt aan de
Wezerstuwdam en vervolgens heeft u vrije tijd om
dit gezellig stadje te ontdekken. Vertrek uit Eupen
omstreeks 18u00.
Datum: zaterdag 13/01/2017
Prijs kind (<12 j.): 45,00 €
Vertrek: Bree (07u00), Kinrooi (07u20), Maaseik (07u35)
INSCHRIJVINGEN TOT 02/01/2018

LUIK

20,00 €
Luik, een stad vol gezelligheid. Winkelen, wandelen, cultuur
en historie, alles in één dag! Voor de shoppingliefhebbers
biedt Luik een ruime waaier aan winkels en
shoppingcenters. Vanuit het centrum kan u via een stijle
trap van maar liefst 374 treden klimmen naar de Citadelle.
(zie foto) De citadel is gelegen op een heuvel met uitzicht
op de stad en ligt gemiddeld op 111 meter boven
de Maas en op 170 meter boven de zeespiegel.
Datum: zaterdag 27/01
Prijs kind (<12 j.): 17,00 €
Vertrek: Bree (07u00), Kinrooi(07u20), Maaseik (07u35)
INSCHRIJVINGEN TOT 21/01/2018

GENT met gids

33,00 €
Gent moet je niet alleen gezien hebben, maar vooral
beleven.
Neem je tijd, verdwaal in het historische centrum, ga op
ontdekking in de musea en geniet van ons culinair talent.
Onze gids neemt u mee doorheen deze prachtige stad
voor boeiende stadswandelingen. Ontdek de leukste
plekjes en straatjes van deze universiteitsstad.
Datum: zaterdag 03/02 en 17/02/2018
Prijs kind (<12 j.): 31,00 €
Vertrek: Bree (07u00), Houthalen (07u30)
INSCHRIJVINGEN TOT 26/01 en 09/02/2018

BRUGGE met gids

36,00 €

De middeleeuws aandoende klinkerstraatjes van Brugge
leiden naar tal van historische, bouwkundige en artistieke
wonderstukjes. De hele stad ademt een sfeer van historie,
liefde voor het moderne en enthousiasme voor de toekomst.
Bezoek Hof Bladelin, het Groeningemuseum, de OnzeLieve-Vrouwekerk, de klokkentoren en de markthallen.
Onze gids neemt u mee doorheen deze romantische stad
voor boeiende stadswandelingen. Ontdek de leukste
plekjes en straatjes van deze stad.
Datum: woensdag 14/02 en zaterdag 24/02/2018
Prijs kind (<12 j.): 34,00 €
Vertrek: Bree (07u00), Houthalen (07u30)
INSCHRIJVINGEN TOT 04/02 en 15/02/2018

DURBUY

27,00 €
Durbuy ligt in een oase van groen, ingebed in de vallei van
de kronkelende Ourthe, en staat bekend als het "kleinste
stadje ter wereld". Durbuy heeft in elk seizoen zijn charmes
en er is altijd wat te doen.
De nauwe stenen wandelstraatjes, de oude huizen uit de
17e en 18e eeuw, en niet te vergeten de gastronomie zijn
absoluut de moeite van een bezoekje waard.
Datum: zaterdag 24/02/2018
Prijs kind (<12 j.): 25,00 €
Vertrek: Bree (07u00), Kinrooi(07u20), Maaseik (07u35)
INSCHRIJVINGEN TOT 09/02/2018

UTRECHT

21,00 €
De historische locaties in de oude binnenstad vormen
samen het bruisende hart van Utrecht. Veel van de deftige
stadskastelen zijn omgebouwd tot horecagelegenheid, en
de oude opslagruimtes langs de werf zijn nu het decor van
gezellige cafés, hippe winkelconcepten en restaurants met
wereldkeukens. Maar als je iets verder kijkt, dan merk je dat
Utrecht veel bijzondere plekjes heeft.
Datum: zaterdag 10/03 en 17/03/2018
Prijs kind (<12 j.): 19,00 €
Vertrek: Bree (07u30), Bocholt (07u45)
INSCHRIJVINGEN TOT 02/03 en 11/03/2018

AMSTERDAM

24,00 €
Een leuk dagje uit met vrienden of familie...
Ontdek een wereld vol smaak, verrukkelijke cocktails en
een grote waaier aan kledingwinkels.
Mogelijkheden te over: shoppen en/of bezoek aan musea
(Anne Frank, Van Gogh, enz.) en typisch Amsterdamse
straten en buurten (de Wallen, de Grachtengordel, het
Museumplein, enz.)
Datum: zaterdag 10/03 en 17/03/2018
Prijs kind (<12 j.): 22,00 €
Vertrek: Bree (07u30), Bocholt (07u45)
INSCHRIJVINGEN TOT 02/03en 11/03/2018

WIJN-EN MERGELTRIP*

56,00 €

Vertrek uit Bree om 08h00 naar het wijnkasteel van
Genoelselderen voor een heerlijk ontbijt in het wijnhuis.
Na het ontbijt leidt een deskundige gids ons door het park
rond het kasteel met prachtig arboretum, rozentuin en de
grootste wijngaarden van België. Om af te ronden volgt er
een proeverij. Middagmaal (broodmaaltijd) in een brasserie.
Namiddag ontdekken we de mergelgrotten van Kanne met
een lokale gids.(proevertje grottenbier inbegrepen)
Op de terugweg bezoeken we een geitenboerderij.
Datum: woensdag 21/03/2018
Prijs kind (<12 j.): OP AANVRAAG
Vertrek: Bree (08u00)
INSCHRIJVINGEN TOT 08/03/2018

DAGREIZEN WINTER 2017-2018
Touringcarbedrijf De Wilg
Industrieterrein Kanaal Noord 1433, 3960 BREE
Tel.: 089/48 08 80 Fax: 089/76 41 60

Voor info en reservatie:
* Tel.: 089/48 08 81
* per mail: groups@dewilg.be
ma-di-do: 09u-17u,
* online: www.dewilg.be
vrij: 09u-15u, woensdag gesloten

Groepsreizen
Wij werken uw reispakket (vervoer+accommodatie+uitstappen) op maat uit.
Voor scholen, bedrijven, verenigingen, clubs en alle andere groepen.
Stuur uw aanvraag naar groups@dewilg.be of online via onze website.

Busverhuur
Voor eender welke gelegenheid kan u bij ons terecht om een touringcar met
chauffeur te huren. Info over ons wagenpark vindt u op onze website
www.dewilg.be of telefonisch op 089/480 880 (ma-vrij: 08u00-18u00)
Belangrijk:
Onze algemene voorwaarden kan u terugvinden op onze website www.dewilg.be
* Alle dagreizen worden online betaald of via overschrijving (na ontvangst bestelbon).
** Alle dagreizen met enkel busvervoer kunnen ook op de reisdag zelf aan de chauffeur
worden betaald. Voor alle andere (pakket)reizen is voorafbetaling noodzakelijk.

