
 

 

AANBIEDINGEN MEERDAAGSE REIZEN 2019 

 

TEXEL 

Di 09.04.2019 - 

Do 11.04.2019 

3 dagen 

 

 

Hotelovernachtingen:  

2x overnachting in half pension in Hotel Fletcher Hotel de Cooghen*** 

comfortabele kamer met douche of bad en WC 

rondvaart 

bezoek paddenstoelenkwekerij 

gids in Gouda 

Prijs: 295 €        single toeslag = 20 € per nacht  

toeristentax exclusief 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dag 1 ( DINSDAG 09.04.2019 ):   

We rijden via Amsterdam met korte tussenstop onderweg naar Volendam met vrij bezoek verder  

over de afsluitdijk naar Den Helder voor de bootovertocht naar het waddeneiland Texel.  

Eenmaal op het eiland aangekomen, rijden we naar ons verblijfshotel in De Koog. Een zeer verzorgd 

hotel in het centrum van De Koog. Een beoordeling “Prima hotel met uitstekende ligging”  

Avondmaal en overnachting 

Dag 2 ( WOENSDAG 10.04.2019 ):   

Na een goede nachtrust en een heerlijk versterkend ontbijtbuffet nemen we u mee naar een Texelse 

Paddenstoelenkwekerij.  

10u00-11u30 De Texelse paddenstoelenkwekerij heeft zich toegelegd  

op de ambachtelijke teelt van paddenstoelen. In de kweekschuur op het 

Texelse platteland worden de paddenstoelen handmatig geteeld.  

Kweker Maarten Dijker verdiepte zich grondig in het groeiproces en in 

2008 startte hij succesvol met de shij-taketeelt. Toprestaurants op en 

buiten Texel gebruiken deze shij-takes voor hun culinaire gerechten.  

12u00-14u00 Vrije tijd in Den Burg om vrij te lunchen 

In de namiddag maken we een “robbentocht”  

 Tijdens een rondvaart van twee uur, vaart u vanuit de haven van Oudeschild 

naar de Marinehaven in Den Helder. Onderweg kunt de zeehonden in hun 

natuurlijke leefomgeving zien op de Razende bol. Vanaf het bovendek kunt ze 

heel mooi zien en fotograferen. U krijgt van een voormalig visserman uitleg 

over de zeehonden, het vaargebied, diverse vissoorten, het landschap van 

Texel, de VOC en in Den Helder over de visafslag en de Marinehaven. Op het 

achterdek van het schip wordt er getoond hoe er met een sleepnet wordt 

gevist en kunnen we ontdekken wat er in de Waddenzee leeft.  

Na de uitleg van de visserman gaat de vangst terug in zee.  

Avondmaal en overnachting in ons verblijfshotel.  

Dag 3 ( DONDERDAG 11.04.2019 ):   

 Omstreeks 10u (na het ontbijtbuffet) rijden we terug naar vasteland voor een 

bezoek aan het prachtige stadje Gouda. Hier kan u genieten en proeven van de 

échte kaas.   

Gouda is onlosmakend verbonden met haar beroemde kaas, één van de 

belangrijkste en bekendste exportproducten van Nederland. Maar ook de 

Goudse stroopwafels, de Goudse pijpen en het Goudse keramiek zijn over de  

hele wereld bekend. Gouda is zo’n mooi stadje dat een bezoek meer dan waard 

is ! In het kaaswinkeltje 

kan u Goudse kazen 

proeven en kopen. Ideaal 

om een souvenirtje te kopen of om zelf van te 

genieten !  

Terugreis via s’ Hertogenbosch en Eindhoven 

richting onze eerste afstapplaats met onderweg 

een vrijblijvende stop. 

 
NB in voorkomende omstandigheden kunnen er wijzigingen optreden in het reisplan. 


