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2017 Hoe uw daguitstap reserveren?Reizen baus

1
2
3

STAP 1
de reservatie 	•	Laat	ons	weten	met	welke	daguitstap	u	wil	meereizen,	met	hoeveel	personen	+	alle	namen.
	 •	bel	ons	op	het	nummer	011.37.62.04
	 •	of	stuur	een	mailtje	naar	info@reizenbaus.be
	 •	of	rechtstreeks	online	op	onze	website	www.reizenbaus.be

STAP 2
de betaling •	De	betaling	kan	gebeuren	via	overschrijving	of	in	ons	kantoor	met	bancontact	of	cash.
	 •	Let	op!	Daguitstappen	dienen	ten	laatste	1	maand	vóór	afreis	betaald	te	zijn.
	 •	Niet	betaalde	reservaties	worden	automatisch	geannuleerd.	
	 •	Wil	u	zeker	zijn	van	uw	plekje	op	onze	daguitstap?	Betaal	dan	onmiddellijk	bij	reservatie.

STAP 3
de dag zelf •		Vergeet zeker niet je klantenkaart mee te brengen! Voor elke uitstap ontvang je 1 stempel per pers.  
  t.w.v. w 1.  Een volle kaart met 10 stempels = w 10 korting bij de volgende uitstap.
 •		Nog geen klantenkaart? Geen probleem, deze krijgt u dan op de bus.
	 •		Voor	onze	daguitstappen	worden	er	geen	genummerde	zitplaatsen	gegeven.	Een	half	uurtje	voor	vertrek	
	 	 staat	de	bus	klaar	en	kan	er	ingestapt	worden	en	kan	u	de	vrije	plaatsen	innemen.
	 •		Reizen	Baus	heeft	het	recht	de	daguitstap	te	annuleren	indien	er	minder	dan	25	deelnemers	zijn.
	 •		Wij	vertrekken	steeds	vanuit	Wellen,	waar	een	beperkte	parking	is	voorzien.	Probeer	aan	carpooling	te	
	 	 doen	als	u	samen	reist	met	familie	of	vrienden.	
	 •		Reizen	Baus	kan	niet	aansprakelijk	gesteld	worden	voor	diefstal,	schade	of	ongeval	op	onze	parking.
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2017 14 april „Schlagersfest des Jahres“ 
met Florian Silbereisen – Jan Smit – Christoff

Florian	nodigt	iedereen	uit	op	de	beste	Schlagerp
arty	van	het	jaar	 

in	de	Lotto	Arena,	Antwerpen.	Voor	het	eerst	same
n	live	op	tour	 

KLUBBB3:	Florian	Silberreisen,	Christoff	en	Jan	Smi
t	zijn	samen	de	

meest	succesvolle	nieuwe	schlageract	van	het	jaa
r.

Prijs:  v	79	zitplaats	in	blok	134/135	(frontaal	zicht	op	de
	tribune)

 v	95	VIP	Party	Staanplaatsen	-	Rondom	de	catwalk
,	direct	

aan	het	podium,	zijn	een	aantal	staanplaatsen	te	k
oop	 

voor	wie	het	Schlagerfest	echt	vanop	de	eerste	rij
	wil	

	meemaken	en	graag	de	polonaise	wil	inzetten.

Vertrek:		 17.15u	Wellen

	 17.35u	Carpool	Lummen

Inbegrepen:		vervoer,	inkom	Lotto	Arena
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Marcienne Collection 
kleding en breigoed

Bezoek	aan	de	Marcienne	Collection,	
de	gekende	kleding	en	het	breigoed.	
Bij	aankomst	in	de	namiddag	is	er	een	
modeshow	met	 de	 actuele	 collectie.	
Aansluitend	is	er	een	bezoek	voorzien	
aan	de	fabriek	en	de	winkel.	We	slui-
ten	af	met	koffie	en	taart.
Wat is Marcienne Collection? Wij ontwerpen 
en produceren ons label al meer dan 20 jaar. 
Mode met iets extra’s. Een eigen, vlotte en 
modieuze collectie t/m maat 54, die alleen 
bij ons verkrijgbaar is. In het middelpunt 
van onze collectie staat “knitwear” oftewel 
verrassende breimode. Wij stellen hoge ei-
sen aan design, kwaliteit, materialen en pas-
vorm. Zo ontstaat ieder seizoen een nieuwe 
trendy collectie voor de vrouw van nu.

Prijs:  v	15
Vertrek:		 13.00u	Reizen	Baus
Inbegrepen:		vervoer,	modeshow,	 

koffie	en	taart

2017
13 april
05 oktober

Achter de schermen 
     van Aalst Carnaval

We	brengen	een	bezoek	aan	het	 car-
navalsmuseum	 en	 ontdekken	 zo	 wat	
meer	over	het	ontstaan	van	Aalst	car-
naval.	Dan	gaan	we	naar	de	werkhal-
len,	 waar	 we	 in	 de	 praktijk	 zien	 hoe	
de	creativiteit	van	de	Aalstenaar	vorm	
krijgt	 in	de	 indrukwekkende	praalwa-
gens.
Prijs:  v	43
Vertrek:		 09.15u	Reizen	Baus
Inbegrepen:		vervoer,	bezoeken,	3	gan-

gen	middagmaal	en	gids

2017 14 februari

Oberhausen Shopping

In	 het	 Duitse	 Oberhausen	 is	 winkelcen-
trum	 CentrO	 gelegen.	 Dit	 is	 niet	 zomaar	
een	 shoppingcenter,	 het	 is	 namelijk	 het	
grootste	shoppingcenter	van	Europa.	Dat	
vele	shoppers	de	weg	naar	CentrO	weten	
te	vinden	blijkt	wel	uit	het	duizelingwek-
kende	aantal	bezoekers	dat	 ieder	 jaar	de	
deuren	van	CentrO	passeert:	ruim	23	mil-
joen!	 Het	 shoppingcenter	 beschikt	 over	
ong.	 120.000	 vierkante	 meters	 aan	 win-
kels.	Dus	shoppingplezier	gegarandeerd.
Prijs:  v	20
Vertrek:		 08.00u	Wellen	
	 08.15u	Genk	
	 08.40u	Maasmechelen
Inbegrepen:		vervoer

2017

20 maart
14 juli
11 november



5

Kom	 binnen,	
vergeet	 uw	
zorgen	 en	 laat	
u	 raken	 door	
wat	 u	 te	 zien	
krijgt.	 Eerst	 en	
vooral	 de	 na-
tuur,	 met	 zijn	

eeuwenoude	 bomen	 en	 weelderige	
planten	van	over	de	hele	wereld.	Door	
de	 schatten	 van	 architectuur	 en	 am-
bachtswerk,	 allemaal	 authentiek,	 ge-
maakt	door	mannen	met	gouden	vin-
gers	uit	China,	Indonesië,	Thailand,	…	

En	 niet	 te	 vergeten:	 de	 5.000	 dieren	
die	hier	allen	in	harmonie	samenleven.	
Welkom	in	Pairi	Daiza.	De	ideale	fami-
lie	uitstap!	Reis	met	ons	mee	en	ont-
dekt	de	mooiste	dierentuin	van	België	
en	natuurlijk	de	schattige	panda’s.
Prijs:  
jonger	dan	3	jaar			 GRATIS
van	3	tot	11	jaar	 	 v	45	pp*
van	12	tot	59	jaar		 v	55	pp*
van	60	tot	99	jaar		 v	53	pp*
Vertrek: 	 08.00u	Reizen	Baus
Inbegrepen: 	vervoer,	inkomticket	 

Pairi	Daiza
*	Prijzen	onder	voorbehoud.

2017
27 mei
20 augustus Pairi Daiza

Rotterdam shopping

Rotterdam	 is	 een	 shopping	 stad	 bij	
uitstek,	in	de	Maasstad	kan	je	op	pad	
voor	 de	 allernieuwste	 mode,	 hippe	
vintagekleding	 bijzondere	 voorwer-
pen.	 Bekende	 winkelketens	 vindt	 u	
hier	 in	overvloed.	Vertrek	vanuit	Wel-
len	 richting	 Rotterdam	 met	 korte	
pauze	onderweg.	Bij	aankomst	in	Rot-
terdam	 is	 iedereen	 vrij	 om	 door	 het	
centrum.
Prijs:  v	20
Vertrek:		 08.00u	Reizen	Baus
	 08.20u	Lummen	carpool
Inbegrepen:		vervoer

2017 22 april
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Sluis en Knokke

Omstreeks	 09.30u	 komen	we	 aan	 in	 het	
pittoreske	dorpje	Sluis	waar	u	de	tijd	heeft	
om	zelf	op	ontdekking	te	gaan	langsheen	
de	vele	winkelstraatjes.	Hier	kan	u	op	zoek	
gaan	naar	 een	gezellig	 restaurantje	 voor	
het	vrij	middagmaal.	Omstreeks	13.30u	rij-
den	we	naar	het	mondaine	Knokke	waar	
u	de	rest	van	de	namiddag	vrije	tijd	heeft	
om	 te	 kuieren	 doorheen	 de	 chique	win-
kelstraten	en	een	terrasje	kan	doen	op	de	
zeedijk.

Prijs:  v	25
Vertrek: 	 06.30u	Reizen	Baus	
	 06.50u	Lummen	carpool
Inbegrepen: 	vervoer

2017 13 juli

Keukenhof, het mooiste  
        lentepark ter wereld!

Keukenhof	 is	de	plek	om	te	genieten	van	
miljoenen	 tulpen,	 narcissen,	 hyacinten	 en	
andere	bolbloemen.	Keukenhof	biedt	een	
unieke	 geur-	 en	 kleurbeleving,	 een	 on-
gekend	 gevoel	 van	 vrijheid,	 uitstekende	
faciliteiten,	 spectaculaire	 bloemenshows,	
verrassende	 inspiratietuinen	en	vele	brui-
sende	 evenementen	 in	 een	 32	 hectare	
groot	 historisch	 park.	 Keukenhof	 is	 het	
leukste	 en	 fleurigste	 dagje	 uit.	 Op	 de	 te-
rugreis	 is	 er	een	3-gangen	avondmaal	 in-
begrepen.

Prijs:  v	58
Vertrek: 	 07.00u	Reizen	Baus
Inbegrepen: 	vervoer,	inkom	Keukenhof	en	

3-gangen	avondmaal

2017 01 mei

Bedevaart
Heppeneert en Kevelaer

Vanuit	Wellen	rijden	we	naar	het	be-
devaartsoord	 Heppeneert	 waar	 we	
een	bezoekje	brengen	aan	Onze-Lie-
ve-Vrouw	van	Rust.	Bij	aankomst	kof-
fie	en	 taart	 (inbegrepen).	Om	10.00u	
is	 er	 een	 gebedsviering	 voorzien	 in	
de	 kerk.	 Aansluitend	 rijden	 we	 ver-
der	 naar	 het	 Duitse	 bedevaartsoord	
Kevelaer	 waar	 u	 vrije	 tijd	 heeft	 voor	
een	middagmaal,	een	bezoek	aan	het	
Heiligdom	met	 de	Maria	 basiliek,	 de	
genadekapel	en	de	kaarsenkapel.

Prijs:  v	24
Vertrek:		 08.15u	Reizen	Baus
Inbegrepen:		vervoer,	koffie	+	koek

2017 06 juni
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2017 Verrassingsreizen Waar naartoe? Wie zal het zeggen? Wij niet! Laat u verrassen door ons en geniet van een mooie dag  uitstap in Limburg, Antwerpen, de Kust, Ardennen,… ???Stap op onze bus en laat u simpelweg verwennen. Waar we u naartoe brengen blijft ons geheim.14 maart
15 maart

16 mei
17 mei

2017

2017

1

2

Prijs:  v 56
Vertrek:  08.00u Reizen Baus 
Inbegrepen:  vervoer, koffie + koek, bezoeken, 

middagmaal, gidsen, avondlunch

Prijs:  v 62
Vertrek:  07.00u Reizen Baus
Inbegrepen:  vervoer, koffie + koek, bezoeken, 

3 gangen middagmaal, gidsen en 
avondlunch

06 juli
07 juli

03 oktober
04 oktober

2017

2017

3

4

Prijs:  v 69
Vertrek:  07.30u Reizen Baus
Inbegrepen:  vervoer, koffie + koek, degustatie, bezoeken, 

 middaglunch, gids en 3-gangen avondmaal

Prijs:  v 68
Vertrek:  07.30u Reizen Baus
Inbegrepen:  vervoer, koffie + koek, bezoeken, middaglunch  

en 3-gangen avondmaal
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Bij	aankomst	op	het	schiereiland	Mar-
ken	staat	onze	lokale	gids	in	typische	
klederdracht	 ons	 op	 te	 wachten.	We	
beginnen	met	een	bezoekje	aan	een	
klompenmaker	en	aansluitend	maken	
we	 een	 wandeling	 langs	 de	 ophaal-
bruggen	 en	 de	 smalle	 steegjes	 van	
het	charmante	Marken.

Het	middagmaal	gebruiken	we	 in	de	
haven	met	zicht	op	zee.

Namiddag	 schepen	 we	 in	 voor	 een	
boottochtje	 richting	 Volendam.	 Bij	

aankomst	 bezoeken	 we	 de	 Cheese	
Factory	en	proeven	we	natuurlijk	ook	
van	de	lekkere	Hollandse	kaas.	Daarna	
maken	 we	 een	 wandeling	 doorheen	
Volendam,	de	parel	van	de	Zuiderzee.	
Nadien	 is	 er	 nog	wat	 vrije	 tijd	 in	het	
gezellige	Volendam	en	om	17.00u	ke-
ren	we	dan	terug	huiswaarts.

Prijs:  v	63,50
Vertrek:		 07.00u	Reizen	Baus
Inbegrepen:		vervoer,	ontbijt,	gidsen,	

middagmaal,	boottocht	 
en	inkomgelden

2017 22 juli Marken
 en Volendam

Blankenberge, 
dagje uitwaaien en shoppen

Dagje	 uitwaaien	 aan	 onze	 Belgische	
kust	 met	 mogelijkheid	 om	 te	 shop-
pen	in	de	winkelstraten	van	Blanken-
berge.

Prijs:  v	20
Vertrek:		 06.30u	Reizen	Baus
Inbegrepen:		vervoer

2017
17 juli
24 juli
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Sluis marktdag

De	markt	 is	 al	 sinds	 jaar	 en	dag	een	
begrip	voor	Sluis	en	staat	bol	van	acti-
viteiten	en	vertier.	
De	grote	braderie	door	heel	het	cen-
trum	van	het	stadje	die	al	begint	om	
11.00u	s’morgens	en	tot	s’avonds.
De	terrassen	staan	voor	u	klaar	vanaf	
11.00u	én	om	17.00u	begint	ook	het	
straattheater	en	de	live-muziek,	die	u	
door	 heel	 het	 centrum	 zal	 tegenko-
men.	 Kortom,	 de	markt	 in	 Sluis	mag	
u	 zeker	 niet	 missen!	 Ambiance	 en	
gezelligheid	troef.	Om	19.00u	vertrek-
ken	we	terug	huiswaarts.

Prijs:  v	20
Vertrek:		 09.00u	Reizen	Baus
	 09.20u	Lummen	carpool
Inbegrepen:		vervoer

2017 01 augustus

In	Brugge	ligt	de	boot	Lamme	Goed-
zak	op	ons	te	wachten.	We	schepen	in	
voor	een	tochtje	op	de	schilderachtige	
Damse	Vaart.	Onderweg	genieten	we	
van	een	tasje	koffie	en	koffiekoek	met	
het	unieke	 landschap	 langs	weerszij-
den	van	het	kanaal.	 	Aangekomen	 in	
Damme	 wacht	 de	 gids	 ons	 op	 voor	
een	korte	wandeling	door	het	histori-
sche	hart	van	Damme.	Hij	neemt	ons	
mee	 terug	 in	 de	 tijd.	 Het	 prachtige	
stadhuis	en	Huyse	de	Grote	Sterre,	het	
Sas	van	de	Lieve	en	de	pittoreske	Ha-
ringmarkt	passeren	de	revue.

Voor	het	middagmaal	rijden	we	terug	
naar	Brugge	centrum.	Na	een	heerlijk	
3-gangen	 middagmaal	 gaan	 we	 sa-
men	met	een	stadsgids	op	ontdekking	
doorheen	 	de	historische	binnenstad	
en	ontdekken	we	 stap	voor	 stap	wat	
Brugge	zo	bijzonder	maakt.	We	slente-
ren	door	de	middeleeuwse	straten	en	
steegjes	 van	 de	 binnenstad.	 Snuiven	

de	bijzondere	sfeer	op	en	ontdekken	
wereldberoemde	bouwwerken	en	be-
zienswaardigheden.	 Nadien	 nog	 wat	
vrije	tijd	in	het	charmante	Brugge.

Prijs:  v	59
Vertrek:		 07.30u	Reizen	Baus
Inbegrepen:		vervoer,	boottocht,	 

koffie	en	koek,	3-gangen	
middagmaal,	gidsen

2017 14 augustus Damme
 en Brugge
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Rotterdam
 Shopping

Rotterdam	is	een	shopping	stad	bij	uitstek,	
in	 de	Maasstad	 kan	 je	 op	 pad	 voor	 de	 al-
lernieuwste	 mode,	 hippe	 vintagekleding	
bijzondere	voorwerpen.	Bekende	winkelke-
tens	vindt	u	hier	in	overvloed.	Vertrek	vanuit	
Wellen	richting	Rotterdam	met	korte	pauze	
onderweg.	Bij	aankomst	in	Rotterdam	is	ie-
dereen	vrij	om	door	het	centrum	te	trekken	
van	winkel	tot	winkel.

Prijs:  v	20
Vertrek:		 08.00u	Reizen	Baus
	 08.20u	Lummen	carpool
Inbegrepen: 	vervoer

2017 19 augustus

Bloemencorso Blankenberge

Het	 corso	 van	 Blankenberge	 is	 het	
oudste	 Vlaamse	 corso	 en	 bestaat	
reeds	sinds	1895.	Het	corso	 is	de	tra-
ditionele	 feestelijke	 afsluiter	 van	 het	
zomerseizoen	 en	 vindt	 steeds	 plaats	
op	 de	 laatste	 zondag	 van	 augustus.	
Het	corso	van	vandaag	is	er	één	met	
prachtige	 praalwagens,	 gerenom-
meerde	muziekkorpsen	en	sierlijk	be-
wegende	 dansgroep,	 die	 thematisch	
naadloos	aansluiten	bij	de	wagens.	

Prijs:  v	20
Vertrek:		 07.00u	Reizen	Baus
Inbegrepen:		vervoer

2017 27 augustus

Oostende, 
dagje uitwaaien en shoppen

Een	dagje	kuieren	op	de	boulevard	of	
lekker	shoppen	en	een	terrasje	doen,	
dat	kan	allemaal	in	Oostende.	

Prijs:  v	20
Vertrek:		 06.30u	Reizen	Baus
Inbegrepen:		vervoer

2017 17 augustus
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Wijnfeesten Bernkastel

32	 wijnkramen	 over	 een	 afstand	 van	
250m:	dit	is	de	“Wijnstraat	van	de	Midden-
moezel”	 tijdens	het	wijnfeest	 in	Bernkas-
tel-Kues.	De	kleurrijke	wijn-optocht	is	ook	
dit	jaar	weer	een	trekpleister.	Vanaf	14.00u	
presenteren	 25	 dorpen	 van	 de	 Midden-
moezel	samen	met	talrijke	muziekvereni-
gingen	en	dansgroepen	een	prachtig	eve-
nement.	 Deelnemers	 van	 deze	 optocht	
komen	niet	alleen	uit	de	Eifel	en	de	Moe-
zel	maar	ook	uit	de	buurlanden.

Prijs:  v	23
Vertrek:  08.30u	Reizen	Baus
	 08.45u	Genk	station
	 09.15u	Maasmechelen	carpool
Inbegrepen:  vervoer

Cochem / Moezel

Koffiestop	in	Prüm.	Via	de	vulkaanme-
ren	 van	 Gerolstein	 en	 via	 Daun	met	
een	korte	stop	naar	Cochem.	Middag-
maal	in	Cochem.	Namiddag	vrij	in	Co-
chem,	een	wandeling	naar	de	burcht	
een	 boottocht	 of	 een	 tocht	met	 het	
treintje	zijn	een	paar	van	de	vele		mo-
gelijkheden	om	te	doen.

Prijs:  v	59
Vertrek:		 07.00u	Reizen	Baus
Inbegrepen:		vervoer,	koffie	en	broodje,	

3-gangenmiddagmaal,	
gids

Bloemencorso Loenhout

De	bloemencorso	van	Loenhout	is	een	
jaarlijks	 terugkerend	 evenement.	 Het	
is	het	grootste	corso	van	België:	meer	
dan	4	miljoen	prachtige	bloemen	wor-
den	 verwerkt	 in	 ruim	 30	 gigantische	
praalwagens.	Dit	uniek	spektakel	staat	
garant	voor	een	heerlijk	dagje	uit	met	
de	hele	familie.

Prijs:  v	29
Vertrek:		 08.30u	Reizen	Baus
Inbegrepen:		vervoer,	inkom	Bloemen-

corso

20172017 2017 10 september03 september 23 september
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Keulen opening Carnaval
+ shopping

Eens	 iets	 speciaals	 meemaken,	 dat	
kan	 in	Keulen	bij	de	opening	van	de	
Carnaval,	een	heus	volksfeest.	Natuur-
lijk	kan	er	ook	tussen	het	feestgedruis	
naar	hartelust	geshopt	worden	in	de	
talrijke	winkelstraten	van	Keulen.

Prijs:  v	20
Vertrek:		 08.00u	Reizen	Baus
	 08.15u	Genk	station
	 08.45u	Maasmechelen
Inbegrepen:		vervoer

Düsseldorf shopping

Düsseldorf	 is	 een	 echte	 winkelstad.	
In	 het	 centrum	 vindt	 u	 werkelijk	 al-
les	 wat	 u	 nodig	 hebt	 om	 een	 dagje	
te	 shoppen:	 grote	 warenhuizen	 en	
winkelcentra,	 chique	 winkelstraten,	
discountketens,	 kleine	 en	 exclusieve	
boetieks	 en	 typische	 streekwinkels.	
Een	 populaire	 winkelstraat	 is	 de	 Kö-
nigsallee	 met	 de	 luxe	 boetieks	 van	
grote	modemerken.	

Prijs:  v	20
Vertrek:  08.00u	Reizen	Baus
	 08.15u	Genk	station
	 08.45u	Maasmechelen
Inbegrepen:		vervoer

Voedingssalon 2017
In	 2017	 opent	 de	 bekendste	 beurs	
van	het	 land	voor	de	88ste	maal	haar	
deuren	 in	 Brussels	 Expo.	 Gedurende	
9	 dagen	 kunt	 u	 er	 kennismaken	met	
het	 vakmanschap	 van	 culinaire	 am-
bachtsmannen	en	producenten,	kook-
workshops	 bijwonen	die	 geanimeerd	
worden	 door	 professionele	 koks	 of	
proeven	van	de	laatste	culinaire	trends	
in	 het	 pop-up	 restaurant.	 Maar	 het	
Voedingssalon	is	veel	meer	dan		food	
attitude...	 Verwacht	 u	 eveneens	 aan	
leuke	 ideeën	 voor	 uw	 interieur,	 een	
waaier	aan	mode	accessoires,	schoon-
heidsartikelen,	 huishoudproducten…	
dit	alles	gekruid	met	 leuke	animaties.	
Mobiliseer	uw	 familie	en	vrienden	en	
kom	 een	 onvergetelijke	 dag	 beleven	
op	het	Voedingssalon	van	Brussel.

Prijs:  v	18
Vertrek:		 08.30u
Inbegrepen:		vervoer	 

+	gratis	inkomkaart

2017 2017 2017

16 oktober
17 oktober
20 oktober

11 november 11 november
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2017 08 oktober Cirque du Soleil 
  TOTEM™

TOTEM™	 volgt	 het	 fascinerende	
spoor	 van	 de	 mensheid	 vanaf	 zijn	
oorspronkelijke	amfibische	gedaante	
tot	aan	zijn	ultieme	wens	om	te	kun-
nen	vliegen.	We	volgen	de	menselijke	
ontwikkeling	op	een	podium	dat	doet	
denken	aan	een	reuzenschildpad,	die	
voor	 veel	 oude	 beschavingen	 sym-
bool	staat	voor	de	oorspong	van	het	
bestaan.
Geïnspireerd	 door	 eeuwenoude	
schep	pingsverhalen	 illustreert	 TO-
TEM™	 op	 unieke	 visuele	 en	 acroba-
tische	wijze	de	evolutionaire	ontwik-
keling	van	onze	 soort.	 Ergens	 tussen	
wetenschap	 en	 legende	 zoekt	 TO-
TEM™	naar	de	verbondenheid	tussen	
de	mens	en	andere	soorten,	zijn	dro-
men	en	zijn	onmetelijke	vermogens.
Het	begrip	‘totem’	staat	symbool	voor	
de	 verbondenheid	 van	 alle	 levende	
wezens.	 In	 onze	 genen	 dragen	 we	
de	vermogens	van	vele	dieren,	tot	en	
met	ons	verlangen	om	te	vliegen.	Net	

als	 de	 donder	vogel	 boven	 op	
de	totempaal.

Prijs:  v	84*
Vertrek:		 12.15u	Reizen	Baus
Inbegrepen:		vervoer	+	zitplaats	 

in		categorie	1	 
sectie	103

* Deze prijs is slechts geldig 
tot half februari 2017. 
Daarna volgt een prijs   ver -
hoging.

Deze prijs is geldig tot half februari 2017
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2017 18 november Music Show Scotland in Antwerpen

Mistflarden	hullen	het	Schotse	High-
land	Valley	Castle	in	een	mysterieuze	
duisternis.	De	 torens	 en	 kantelen	 op	
de	hoge	muren	van	de	vestiging	lich-
ten	 op	 wanneer	 felle	 bliksemschich-
ten	 de	 lucht	 doorklieven.	 Het	 geluid	
van	 de	 donder	 is	 oorverdovend.	 By	

the	 center,	 quick	 march!	 Klinkt	 een	
militair	 bevel	 achter	 de	 poort,	 ge-
volgd	 door	 het	 typische	 geluid	 van	
het	 Schotse	 snaredrums.	 In	 de	 verte	
klinken	doedelzakken.	Het	geluid	van	
de	pipes	en	drums	zwelt	aan.	Steeds	
harder	en	harder.	Een	 imposante	for-

matie	van	meer	dan	honderd	doedel-
zakspelers	en	drummers	met	Schotse	
kilt,	full	dress	en	bontmuts	marcheert	
door	de	kasteelpoort	naar	buiten…..
Prijs:  v	69
Vertrek:		 17.00u	Reizen	Baus
Inbegrepen:		vervoer,	inkom	ticket
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2017 25 november Winter Efteling

De	Efteling	in	de	winter	is	nog	magi-
scher	dan	 in	de	zomer,	kom	met	ons	
mee	en	geniet	van	het	 sprookjesbos	
in	de	sneeuw,	en	talloze	attracties	en	
shows.	Ontdek	een	 sfeervolle	wereld	
waar	 de	 Sneeuwprinses	 samen	 met	

haar	 Vuurprins	 woont	 en	 sneeuw-
vlokken	 op	 je	 neerdwarrelen.	 Waar	
de	 koudste	 dagen	 van	 het	 jaar	 het	
warmst	 aanvoelen	 en	 de	 avonden	
nog	 langer	mogen	duren.	 Beleef	het	
samen	tijdens	de	Winter	Efteling.

Prijs:  v	58	pp	
 (prijs onder voorbehoud)
Vertrek:		 09.15u	Reizen	Baus
Inbegrepen:		vervoer,	inkom
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Zonneveldweg	61
B-3830	Wellen
T		 011	37	62	04
E	 info@reizenbaus.be
W	 www.reizenbaus.be

OPEN
Maandag	tot	vrijdag	van	9u-12u	&	13u18u.	Zaterdag,	zondag	enfeestdagen	gesloten.

	 	 	 		Voor	al	uw	vragen,	

 informatie	en	reservaties 
	 	 	 kan	u	ons	steeds	
     contacteren 
	 	 	 	 tijdens	de	kantooruren


