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 Shopping
Cultuur
 muziek
VerraSSing
 BedeVaart
dierenplezier

dagreizen
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Hoe uw plaats voor een
daguitstap reserveren?reizen baus

1
2
3
4

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	(tijdens	de	openingsuren)
	 •	Of	stuur	een	mailtje	naar	info@reizenbaus.be met	vermelding	van	welke	uitstap	+	alle	namen.
	 •	Of	boek	rechtstreeks	online	op	onze	website		www.reizenbaus.be

STaP 2
de betaling •	Let	op!	Daguitstappen	dienen	ten	laatste	1	maand	vóór	afreis	betaald	te	zijn.	
	 			Niet	betaalde	reservaties	worden	1maand	voor	afreis	automatisch	geannuleerd.
	 •	De	betaling	kan	gebeuren	via	overschrijving	of	in	ons	kantoor	met	de	kaart	of	cash.

STaP 3
uw zitplaats •		Voor	al	onze	daguitstappen	worden	zitplaatsen	toegekend	in	de	bus.
	 •	Deze	worden	door	ons	ingedeeld	aan	de	hand	van	de	datum	van	betaling.	Wie	eerst	betaald,	zit	vooraan	
	 	 in	de	bus.	Wacht	je	met	betalen	tot	enkele	dagen	voor	vertrek?	Dan	zit	je	achteraan	in	de	bus.

STaP 4
de dag zelf •		Vergeet	zeker	niet	je	klantenkaart	mee	te	brengen	voor	een	stempel!	
	 			Nog	geen	klantenkaart?	Geen	probleem,	u	krijgt	de	dag	zelf	een	kaart	met	jouw	1e	stempel.
	 •	Beperkte	parkeerplaatsen	zijn	voorzien	aan	onze	garages.	Volg	steeds	de	aanwijzingen.
	 •	Wees	op	tijd!	Tracht	15min	voor	het	vertrekuur	aanwezig	te	zijn.	

    Hou ook rekening met wegenwerken in onze straat en eventuele omleidingen.

Solden Shopping 
in Oberhausen

Profiteer	 van	 kortingen	 tot	 wel	 70%	
tijdens	 de	 ‘Winterschlussverkauf’.	
Ober	hausen	 Centro	 met	 meer	 dan	
200	overdekte	winkels,	shopping	ple-
zier	gegarandeerd	voor	iedereen.

Prijs:  v	20
Vertrek:		 08.00u	Wellen
	 08.20u	Genk	station
	 08.40u	Maasmechelen	 

carpool
Thuiskomst:		20.00u		
inbegrepen:		vervoer

De Knotsgekke Show III 
in Postel

Met	 o.a.	 Jan	 van	 Dyck,	 Daisy	 Thys,	
Shirley	 &	 Benny,	 Tommeke,	 Ivann,	
Franky	Boy,	…

Prijs:  v	50
Vertrek:		 10.00u	Wellen
Thuiskomst:  21.00u		
inbegrepen:		vervoer,	3-gangen	

	middagmaal,	show,	
	broodmaaltijd

Hansi Hinterseer 
 in ethias arena 
  Hasselt
Alle	tickets	zijn	categorie	1,	recht	voor	
het	podium	blok	5+6	vanaf	rij	8.

Prijs:  v	73	 ticket	+	bus
 v	67		 enkel	ticket
Vertrek:		 18.15u	Wellen
Start show:		19.30u

20182018 2018
Zaterdag 
10 maart 

Zaterdag 
03 februari 

Donderdag 
22 februari 
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delicia dansnamiddag

Gezellige	 dansnamiddag	 in	 Gasthof	
Delicia	 in	 Riemst	 met	 Gery.	 Kortom	
een	leuke	ambiance	namiddag!

Prijs:  v	15
Vertrek:		 13.30u	Wellen
Thuiskomst:		19.30u		
inbegrepen:		vervoer,	dansnamiddag,	

koffie	en	taart

2018
Zondag 
25 maart 

Keukenhof	is	de	plek	om	te	genieten	van	miljoenen	tulpen,	
narcissen,	hyacinten	en	andere	bolbloemen.	Het	is	een	dag	
vol	beleving	met	indrukken	die	u	niet	snel	zal	vergeten.	Keu-
kenhof	biedt	een	unieke	geur-	en	kleurbeleving,	een	onge-
kend	gevoel	van	vrijheid,	uitstekende	faciliteiten,	spectacu-
laire	 bloemenshows,	 verrassende	 inspiratietuinen	 en	 vele	
bruisende	evenementen.	

Dit	alles	 in	een	32	hec-
tare	 groot	 historisch	
park.	 Keukenhof	 is	 het	
leukste	 en	 fleurigste	
dagje	uit.	Op	de	terug-
reis	is	er	nog	een	lekker	
3-gangen	 avondmaal	
inbegrepen	in	de	prijs.

Prijs:  v	59
Vertrek:		 07.00u	Wellen
	 07.20u	Lummen	carpool
Thuiskomst:		21.30u
inbegrepen:		vervoer,	inkomticket,	3-gangen	avondmaal

2018
Dinsdag 
01 mei Keukenhof

 het mooiste lentepark ter wereld!
Marcienne Collection kleding

Bezoek	aan	de	Marcienne	Collection,	
de	gekende	kleding	en	het	breigoed.	
Bij	aankomst	in	de	namiddag	starten	
we	met	koffie	en	taart.	Aansluitend	is	
er	een	modeshow	met	de	actuele	col-
lectie.	 Nadien	 een	 bezoek	 voorzien	
aan	de	fabriek	en	de	winkel.

Prijs:  v	15
Vertrek:		 13.30u	Wellen
Thuiskomst:		19.00u		
inbegrepen:		vervoer,	koffie	en	koek,	

modeshow

Shopping Utrecht
Nederland

Grootste	 shoppingcenter	van	Neder-
land	 Hoog	 Catharijne,	 gelegen	 mid-
den	in	het	centrum	van	Utrecht.

Prijs:  v	20
Vertrek:		 08.00u	Wellen	
	 08.30u	Houthalen	carpool
Thuiskomst:		20.00u		
inbegrepen:		vervoer

2018 2018
Donderdag 
05 april 

Zaterdag 
21 april 
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Bedevaart  
Heppeneert & Kevelaer

Vanuit	 Wellen	 rijden	 we	 naar	 het	 bede-
vaartsoord	Heppeneert	waar	we	een	be-
zoekje	 brengen	 aan	 Onze-Lieve-Vrouw	
van	Rust.	Bij	aankomst	koffie	en	taart	(in-
begrepen).	Om	10.00u	 is	 er	 een	gebeds-
viering	 in	 de	 kerk.	 Om	 11.00u	 rijden	 we	
verder	 naar	 het	 Duitse	 bedevaartsoord	
Kevelaer	waar	u	 vrije	 tijd	heeft	 voor	 een	
middagmaal,	 een	bezoek	 aan	het	Heilig-
dom	met	de	Maria	basiliek,	de	genadeka-
pel	 en	 de	 kaarsenkapel.	 Om	 17.00u	 ver-
trekken	we	terug	richting	Wellen.
Prijs:  v	26
Vertrek: 	 08.15u	Wellen
Thuiskomst:  19.00u		
inbegrepen: 	vervoer,	koffie	+	koek,	

	gebedsviering

Kom	 binnen,	 vergeet	 uw	 zorgen	 en	
laat	u	raken	door	wat	u	te	zien	krijgt.	
Eerst	 en	 vooral	 de	 natuur,	 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	 samenle-
ven.	Welkom	in	onze	Wereldtuin.	Wel-
kom	 in	 Pairi	 Daiza.	 De	 ideale	 familie	
uitstap!	Reis	met	ons	mee	en	ontdekt	
de	mooiste	 dierentuin	 van	 België	 en	
natuurlijk	de	schattige	panda’s.

Prijs:  
jonger	dan	3	jaar			 GRATIS
van	3	tot	11	jaar	 	 v	48	
van	12	tot	59	jaar		 v	59	
van	60	tot	99	jaar		 v	57	
Vertrek: 	 08.00u	Wellen
Thuiskomst:		20.00u		
inbegrepen: 	vervoer,	inkomticket

2018
Maandag 
21 mei Pairi daiza

Shoppen in 
 Oberhausen
Oberhausen	Centro	met	meer	dan	200	
overdekte	 winkels,	 shopping	 plezier	
gegarandeerd	voor	iedereen.

Prijs:  v	21
Vertrek:		 08.00u	Wellen
	 08.20u	Genk	station
	 08.40u	Maasmechelen	 

carpool
Thuiskomst:		20.00u		
inbegrepen:		vervoer

2018
Zaterdag 
07 juli 2018

Dinsdag 
05 juni 

Muziekantenstad in Riemst

Een	 namiddag	 vol	 met	 diverse	 ar-
tiesten	 en	 een	 live-band.	 Een	 gezel-
lige	namiddag	met	diverse	Belgische	
	topartiesten	en	een	live-band	in	Gast-
hof	Delicia	in	Riemst.

Prijs:  v	40
Vertrek:		 13.00u	Wellen	
Thuiskomst:	19.30u	
inbegrepen:		vervoer,	show,	koffie	+	

taart

2018
Maandag 
02 juli 

WIKON
Markering

WIKON
Notitie
gemarkeerde tekst verwijderen
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Plopsaland De Panne

Maak	kennis	met	de	populaire	Studio	
100-figuren	Samson	&	Gert,	Kabouter	
Plop,	Piet	Piraat,	Amika,	Bumba	en	hun	
vriendjes.	Plopsaland	De	Panne	biedt	
plezier	voor	alle	 leeftijden	want	er	 is	
voor	elk	wat	wils!	In	Mayaland	kan	je	
de	wondere	wereld	 van	Maya	De	Bij	
ontdekken	 of	 ga	 samen	 met	Wickie	
op	 avontuur	 in	 Wickieland!	 Kortom,	
Plopsaland	 De	 Panne	 staat	 garant	
voor	1001	kriebels	voor	de	hele	fami-
lie!

Prijs:		 Volwassenen:	v	55,50
	 Kinderen	–85	cm:	v	25
	 Kinderen	85-100cm:	v	43
Vertrek:		 07.00u	Wellen
	 07.30u	Lummen	carpool
Thuiskomst:		20.30u		
inbegrepen:		vervoer,	inkomticket

Blankenberge

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

Prijs:  v	21
	 Kinderen	–	12	jaar	:	v	17
Vertrek:		 07.00u	Wellen	
		 07.20u	Gingelom	kerk
Thuiskomst:		20.30u	
inbegrepen:		vervoer

2018 2018
Zaterdag 
14 juli 

Maandag 
16 juli 

Omstreeks	 09.30u	 komen	 we	 aan	 in	
het	pittoreske	dorpje	Sluis	waar	u	de	
tijd	 heeft	 om	 zelf	 op	 ontdekking	 te	
gaan	langsheen	de	mooie	huizen,	ge-
bouwen	en	de	vele	winkelstraatjes.	De	
grootste	 blikvanger	 van	 Sluis	 is	 het	
stadhuis	dat	als	enige	in	Nederland	is	
voorzien	van	een	belfort,	een	versterk-
te	toren	met	vier	hoektorentjes.	

Hier	kan	u	op	zoek	gaan	naar	een	ge-
zellig	 restaurantje	 voor	 het	 vrij	 mid-
dagmaal.	Omstreeks	13.30u	rijden	we	
verder	 naar	 het	 mondaine	 Knokke	
waar	u	de	rest	van	de	namiddag	vrije	
tijd	heeft	om	te	kuieren	doorheen	de	
chique	 winkelstraten	 en	 een	 terrasje	
kan	doen	op	de	zeedijk.

Prijs:  v	25
Vertrek:  06.30u	Wellen
	 07.00u	Lummen	carpool
Thuiskomst:		20.30u		
inbegrepen:  vervoer

2018
Donderdag 
12 juli 

We	starten	met	een	begeleide	wande-
ling	doorheen	het	pittoreske	centrum	
van	Damme.	Om	 11.00u	 schepen	we	
in	voor	een	boottocht	richting	Brugge.	
Bij	aankomst	in	Brugge	gebruiken	we	
een	 3-gangen	 middagmaal.	 Namid-
dag	maken	we	een	begeleide	wande-
ling	 doorheen	 het	 historische	 stads-
centrum	van	Brugge.	

Aansluitend	vrije	tijd	in	Brugge.

Prijs:  v	65
Vertrek:		 06.30u	Wellen
Thuiskomst:		21.00u			
inbegrepen:		vervoer,	boottocht,	koffie	

en	koek,	3	-gangen	mid-
dagmaal,	gidsen

2018
Donderdag 
26 juli 

Sluis en 
 Knokke

damme en
 Brugge
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Bij	aankomst	starten	we	met	een	be-
zoek	 aan	 het	 CWGC	Tyne	Cot	 Ceme-
tery,	de	grootste	begraafplaats	van	de	
Commonwealth	ter	wereld	met	bijna	
12.000	 graven.	 Op	 de	 muur	 achter-
aan	de	begraafplaats	staan	nog	eens	
35.000	namen	van	gesneuvelden	zon-
der	gekend	graf.	’s	Middags	gebruiken	
we	een	middagmaal	in	de	buurt.	

Namiddag	 maken	 we	 een	 rondrit	
langs	 het	 ‘Deutscher	 Soldatenfried-
hof’	 in	 Langemark	en	de	 site	 van	Es-
sex	Farm	Cemetery,	waar	John	McCrae	
zijn	 beroemde	 gedicht	 “In	 Flanders	
Fields”	schreef.	Daarna	verder	naar	het	
centrum	van	Ieper	voor	een	bezoekje	
aan	 het	 Flanders	 Fields	museum.	 Dit	
museum	 brengt	 het	 historische	 ver-
haal	van	de	Eerste	Wereldoorlog	in	de	
West-Vlaamse	frontstreek.	

Nadien	 is	 er	 vrije	 tijd	 in	het	 centrum	
van	Ieper	voor	een	terrasje	en	een	vrij	

avondmaal.	 Elke	 avond	 sinds	 1928,	
om	 20.00u	 stipt,	 wordt	 de	 Last	 Post	
geblazen	 onder	 de	 Menenpoort.	 Dit	
gedenkteken	 draagt	 	 de	 namen	 van	
bijna	 55.000	 vermiste	 soldaten.	 De	
Last	Post	is	de	ideale	afsluiter	van	elke	
battlefield	tour.

Prijs:  v	59
Vertrek:		 09.00u	Wellen
Thuiskomst:		23.30u	
inbegrepen:		vervoer,	gids,	3-gangen	

middagmaal,	rondrit,	
inkom	Flanders	Fields

2018
Maandag 
13 augustus 

ieper, 
in Vlaamse velden

Sluis marktdag

De	markt	van	Sluis	 is	uitgegroeid	tot	
één	van	de	grootste	evenementen	in	
Zeeuws	Vlaanderen.	De	markt	begint	
om	13.00u	de	straatanimatie	en	mu-
ziek	 begint	 om	 17u00.	 Ambiance	 en	
gezelligheid	troef.

Prijs:  v	21
Vertrek:  09.00u	Wellen
	 09.30u	Lummen	carpool
Thuiskomst:		20.30u		
inbegrepen:  vervoer

2018
Dinsdag 
07 augustus 

Blankenberge 
Dagje	 uitwaaien	 aan	 onze	 Belgische	
kust	met	mogelijkheid	om	te	shoppen	
in	de	winkelstraten	van	Blankenberge.

Prijs:  v	21
	 Kinderen	–	12	jaar	:	v	17
Vertrek:		 07.00u	Wellen	
		 07.20u	Gingelom	kerk
Thuiskomst:		20.30u	
inbegrepen:		vervoer

2018
Maandag 
30 juli 

Efteling, 
een wereld vol wonderen

Of	je	nu	op	zoek	bent	naar	spannende	
achtbanen,	betoverende	attracties	of	
spectaculaire	 parkshows.	 In	 de	 Efte-
ling	 is	 voor	 iedereen	 wat	 te	 vinden.	
Ontdek	 Nederlands	 grootste	 attrac-
tiepark.	Een	uniek	park,	midden	in	de	
natuur.	Zweven	langs	trollen	en	elfen,	
een	boottocht	door	de	verboden	stad	
of	 een	 spectaculaire	 show	 bijwonen	
met	 raven	 en	 ruiters?	 In	 de	 Efteling	
vermaak	je	je	met	de	hele	familie.
Prijs:  v	58
Vertrek:		 08.00u	Wellen
	 08.45u	Houthalen	carpool
Thuiskomst:		20.30u		
inbegrepen:		vervoer,	inkomticket

2018
Zaterdag 
04 augustus 
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Welkom	
in	 onze	
Were ld -
tuin.	
Welkom	
in	 Pairi	
Daiza.	 De	
ideale	 fa-
milie	 uit-
stap!	Reis	
met	 ons	
mee	 en	
ontdekt	

de	mooiste	dierentuin	van	België	en	
natuurlijk	de	schattige	panda’s.

Prijs:  
jonger	dan	3	jaar			 GRATIS
van	3	tot	11	jaar	 	 v	48	
van	12	tot	59	jaar		 v	59	
van	60	tot	99	jaar		 v	57	
Vertrek: 	 08.00u	Wellen
Thuiskomst:		20.00u		
inbegrepen: 	vervoer,	inkomticket

Blankenberge 
bloemencorso

Het	 corso	 van	 Blankenberge	 is	 het	
oudste	 Vlaamse	 corso	 en	 bestaat	
reeds	sinds	1895.	Het	corso	is	de	tradi-
tionele	feestelijke	afsluiter	van	het	zo-
merseizoen	en	vindt	steeds	plaats	op	
de	laatste	dag	van	augustus.	Het	cor-
so	van	vandaag	 is	er	één	met	prach-
tige	 praalwagens,	 gerenommeerde	
muziekkorpsen	en	sierlijk	bewegende	
dansgroep,	 die	 thematisch	 naadloos	
aansluiten	 bij	 de	 wagens.	 Onder	 de	
huidige	 religie	 ligt	 de	 nadruk	 op	 de	
kwaliteit	 en	 de	 eenheid	 tussen	 wa-
gens	en	dansgroepen.

Prijs:  v	21
Vertrek:		 07.00u	Wellen
	 07.20u	Gingelom	kerk
Thuiskomst:		20.30u		
inbegrepen:		vervoer

Wijnfeesten Bernkastel
32	 wijnkramen	 over	 een	 afstand	 van	
250m:	dit	is	de	“Wijnstraat	van	de	Mid-
denmoezel”	 tijdens	 het	 wijnfeest	 in	
Bernkastel-Kues.	De	kleurrijke	wijn-op-
tocht	op	zondag	02	september	is	ook	
dit	 jaar	 weer	 een	 trekpleister.	 Vanaf	
14.00u	presenteren	25	Moezeldorpen	
samen	 met	 talrijke	 muziekverenigin-
gen	 en	 dansgroepen	 een	 prachtig	
evenement.	Deelnemers	van	deze	op-
tocht	komen	niet	alleen	uit	de	Eifel	en	
de	Moezel	maar	ook	uit	andere	delen	
van	Duitsland	en	de	buurlanden.

Prijs:  v	24
Vertrek:		 08.30u	Wellen
	 08.45u	Genk	station
	 09.15u	Maasmechelen	
	 carpool
Thuiskomst:		20.30u		
inbegrepen:		vervoer

20182018
Zondag 
02 september 

Zondag 
26 augustus 

Oostende

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

Prijs:  v	21
Vertrek:		 07.00u	Wellen
	 07.20u	Gingelom	kerk
Thuiskomst:		20.30u	
inbegrepen:		vervoer

2018
Donderdag 
16 augustus 

Kom	 binnen,	 vergeet	 uw	 zorgen	 en	
laat	u	raken	door	wat	u	te	zien	krijgt.	
Eerst	 en	 vooral	 de	 natuur,	 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.	 

2018
Zondag 
19 augustus 

Rotterdam shopping

Rotterdam	 is	 een	 shopping	 stad	 bij	
uitstek,	 in	 de	 Maasstad	 kun	 je	 erg	
goed	 op	 pad	 voor	 de	 allernieuwste	
mode,	 hippe	 vintagekleding	 bijzon-
der	 voorwerpen	 en	 veel	 fun	 shops.	
Bekende	winkelketens	 vind	u	hier	 in	
overvloed.

Prijs:  v	21
Vertrek:		 08.00u	Wellen
	 08.20u	Lummen	carpool
Thuiskomst:		20.00u	vertrek	terug
inbegrepen:		vervoer

2018
Zaterdag 
18 augustus Pairi daiza
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Een	dagje	Zeeland,	Yerseke	en	Zierik-
zee.	We	starten	we	met	een	kopje	kof-
fie	 met	 een	 typisch	 Zeeuwse	 bolus.	
Letterlijk	 om	 duimen	 en	 vingers	 van	
af	te	likken.	Nadien	rijden	we	naar	het	
mosseldorp	bij	Yerseke.	We	bezoeken	
een	 gekende	 mosselproducent,	 ne-
men	een	kijkje	 in	de	oesterputten	en	
in	de	haven	van	Yerseke.	

’s	 Middags	 is	 er	 een	 3-gangen	 mos-
selmaaltijd	 (1,2	kg	per	pers)	voorzien.	
Voor	de	niet-mosseleters	 is	er	een	al-
ternatief.	

Namiddag	trekken	we	via	de	Zeeland	
Brug	richting	Zierikzee.	We	maken	een	
wandeling	 doorheen	 het	 historische	
centrum	met	de	stadswallen,	poorten,	
historische	monumenten	de	oude	ha-
ven	met	 diverse	 historische	 schepen,	
…	
Nadien	is	er	vrije	tijd	voorzien	om	wat	
te	 shoppen	en	natuurlijk	een	 terrasje	
te	 doen	 in	 de	 vele	 Grand	 Cafés	 en	
bruine	 kroegen.	 	 Als	 afsluiter	 van	 de	
dag	gebruiken	we	nog	een	Hollandse	
koffietafel.	

Prijs:  v	63,50
Vertrek:  07.15u	Wellen
	 07.40u	Lummen	carpool
Thuiskomst:  21.00u		
inbegrepen:  vervoer,	koffie	en	bolus,	

gids,	3-gangen	mossel-
maaltijd,	bezoek	Zierikzee	
met	gids,	koffietafel

Königswinter & Ahrweiler

We	 rijden	 naar	 het	 romantische	 Königs-
winter	 langs	de	Rijn.	De	 liefhebbers	kun-
nen	 bij	 aankomst	 een	 tochtje	 met	 de	
oudste	 tandradbaan	 (niet	 inbegrepen)	
van	Duitsland	naar	de	Drachenfels	maken,	
met	 boven	 een	 adembenemend	uitzicht	
over	 het	 Rijndal.	 Nadien	 vrije	 tijd	 in	 het	
gezellige	 centrum	 van	 Königswinter.	 Het	
middagmaal	gebruiken	we	in	Hotel	Lore-
ley	met	zicht	over	de	Rijn.	Na	het	middag-
maal	schepen	we	in	voor	een	ontspannen	
boottochtje	 (1	¼	u)	 richting	Remagen.	 In	
Remagen	rijden	we	met	onze	bus	verder	
richting	de	 romantische	Ahrvallei.	Als	 af-
sluiter	rijden	we	naar	Ahrweiler	voor	nog	
wat	vrije	tijd.	

Prijs:  v	65
Vertrek:  07.00u	Wellen
	 07.20u	Genk	station
	 07.45u	Maasmechelen
	 														carpool
Thuiskomst: 	21.00u		
inbegrepen:  vervoer,	3-gangen	middag-

maal,	boottocht,	gids

2018
Zaterdag 
22 september 2018

Zaterdag 
08 september 

Marcienne Collection kleding

Bezoek	aan	de	Marcienne	Collection,	
de	gekende	kleding	en	het	breigoed.	
Bij	aankomst	in	de	namiddag	starten	
we	met	koffie	en	taart.	Aansluitend	is	
er	een	modeshow	met	de	actuele	col-
lectie.	 Nadien	 een	 bezoek	 voorzien	
aan	de	fabriek	en	de	winkel.

Prijs:  v	15
Vertrek:		 13.30u	Wellen
Thuiskomst:		19.00u		
inbegrepen:		vervoer,	koffie	en	koek,	

modeshow

Voedingssalon Brussel 2018

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

Prijs:  v	19
Vertrek:		 08.30u	Wellen	
Thuiskomst:	19.00u	
inbegrepen:		vervoer,	inkomticket

Zaterdag 13 oktober
Zondag 14 oktober
Vrijdag 19 oktober
Zondag 28 oktober
Zaterdag 03 november

Na	het	overdonderend	succes	van	de	
spektakel-musical	 14-18,	 komt	 Studio	
100	nu	met	een	opvolger:	de	spektakel	
musical	40-45.
Deze	 belooft	 zo	 spectaculair	 te	 wor-
den	 als	 zijn	 voorganger	 en	 zal	 het	
verhaal	 vertellen	 van	 het	 verzet	 in	
Vlaanderen	tijdens	de	Tweede	Wereld-
oorlog.	 De	 Première	 is	 voorzien	 voor	
2018,	exact	100	jaar	na	het	einde	van	
de	 Eerste	 Wereldoorlog	 én	 het	 mo-
ment	waarop	helaas	de	kiem	voor	de	
Tweede	Wereldoorlog	werd	gelegd.

Prijs:  v	79,50
Vertrek:		 ?
Thuiskomst:	?	
inbegrepen:	vervoer,	ticket	categorie	1

20182018 2018 Musical 40-45Dinsdag 
09 oktober 

Maandag 15 oktober
Dinsdag 16 oktober
Vrijdag 19 oktober

zeeland en
 Yerseke
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Zaterdag 
17 november

Music Show Scotland 
   in het Sportpaleis 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	Wellen
	 17.20u	Lummen	carpool
duur show:		 ±	3	u.	
inbegrepen:		vervoer,	inkomticket

Winterdroom 
in Phantasialand

Sprookjesachtige	 winterlandschap-
pen,	 onze	 vele	 geopende	 attracties,	
de	 shows	 en	 winterspecials	 zorgen	
voor	 een	 onvergetelijke	 ervaring.	
Geniet	op	onze	spectaculaire	 ijsbaan	
van	 een	 adembenemend	 landschap.	
Een	wintersensatie	voor	jong	en	oud!	
Tijdens	de	bijzondere	wintershow	be-
leeft	 u	 een	 passievolle,	 betoverende	
act.	 Een	 fascinerend	 samenspel	 van	
lichtprojecties.	Kippenvel!

Prijs:  v	64
Vertrek:		 09.00u	Wellen
	 09.20u	Genk	station
	 09.40u	Maasmechelen	
	 														carpool
Thuiskomst:		21.00u		
inbegrepen:		vervoer,	inkomticket

2018
Zaterdag 
24 november 

Halloween	in	Pairi	Daiza	dat	is	een	vi-
deospektakel	 over	 de	 ruïnes	 van	 de	
abdij,	levende	spektakels,	spelletjes	en	
wedstrijden	voor	klein	en	groot,	nooit	
geziene	 scenes	 en	 decors,	 animaties	
voor	iedereen,	muziek,	speciale	menu’s	
voor	alle	maagjes	en	nog	zoveel	meer.	
Kom	mee	griezelen	in	Pairi	Daiza!

Prijs:  
jonger	dan	3	jaar			 GRATIS
van	3	tot	11	jaar	 	 v	48	
van	12	tot	59	jaar		 v	59	
van	60	tot	99	jaar		 v	57	
Vertrek: 	 10.45u	Wellen
Thuiskomst:		22.30u	
inbegrepen: 	vervoer,	inkomticket

2018
Zaterdag 
27 oktober 

Halloween
 in Pairi daiza
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Dinsdag 27 februari
Woensdag 28 februari
Donderdag 01 maart 

Dinsdag 22 mei
Donderdag 24 mei

2018

2018

1

2

Prijs:  v 58
Vertrek:  08.30u Wellen
Thuiskomst:  20.00u 
inbegrepen:  vervoer, koffie en koek, bezoek, 

middaglunch, rondleiding,  
3-gangen avondmaal

Prijs:  v 59
Vertrek:  06.30u Wellen
Thuiskomst:  21.00u 
inbegrepen:  vervoer, koffie en croissant + choco-

koek, bezoek, 3-gangen middagmaal, 
bezoek met 1 consumptie + degustatie 
+ 1 streekbier + korting bon

Woensdag 1 augustus
Donderdag 2 augustus

Dinsdag 2 oktober
Woensdag 3 oktober

2018

2018

3

4

Prijs:  v 58
Vertrek:  08.00u Wellen
Thuiskomst:  20.00u 
inbegrepen:  vervoer, koffie en koek, bezoek,  

3-gangen  middagmaal, boottocht

Prijs:  v 58
Vertrek:  09.00u Wellen
Thuiskomst:  19.00u 
inbegrepen:  vervoer, koffie en croissant + choco-

koek,  bezoeken, degustatie, 3-gangen 
middagmaal, gidsen, broodmaaltijd 
met koffie

Shoppen in Düsseldorf

Düsseldorf	 is	 een	 echte	 winkelstad.	
In	 het	 centrum	 vindt	 u	 werkelijk	 al-
les	 wat	 u	 nodig	 hebt	 om	 een	 dagje	
te	 shoppen:	 grootwarenhuizen	 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	21
Vertrek:  08.00u	Wellen
	 08.20u	Genk	station
	 08.40u	Maasmechelen	
	 	 		carpool
Thuiskomst:		20.30u		
inbegrepen:  vervoer

2018
Maandag 
12 november 

Shoppen 
 in Oberhausen 
Oberhausen	Centro	met	meer	dan	200	
overdekte	 winkels,	 shopping	 plezier	
gegarandeerd	voor	iedereen.

Prijs:  v	21
Vertrek:		 08.00u	Wellen
	 08.20u	Genk	station
	 08.40u	Maasmechelen	 

carpool
Thuiskomst:		20.00u		
inbegrepen:		vervoer

2018
Zaterdag 
10 november 

Rotterdam shopping

Rotterdam	 is	 een	 shopping	 stad	 bij	
uitstek,	 in	 de	 Maasstad	 kun	 je	 erg	
goed	 op	 pad	 voor	 de	 allernieuwste	
mode,	 hippe	 vintagekleding	 bijzon-
der	 voorwerpen	 en	 veel	 fun	 shops.	
Bekende	winkelketens	 vind	u	hier	 in	
overvloed.

Prijs:  v	21
Vertrek:		 08.00u	Wellen
	 08.20u	Lummen	carpool
Thuiskomst:		20.00u	vertrek	terug
inbegrepen:		vervoer

2018
Zaterdag 
10 november 
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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	&	13u-18u.	Zaterdag,	zondag	enfeestdagen	gesloten.

	 	 	 		Voor	al	uw	vragen,	

 informatie	en	reservaties 
	 	 	 kan	u	ons	steeds	
     contacteren 
	 	 	 	 tijdens	de	kantooruren


