ASGM 5-daagse busreis naar Millingen aan de Rijn,
van 2 t/m 6 november 2020, Hotel Millings Centrum
Het verblijf is op basis van volpension.
Alle kamers zijn per lift bereikbaar en voorzien
van douche, toilet en televisie. Gratis wifi.
Van 17.00 tot 23.00 uur zijn de consumpties
gratis
(ook binnenlands gedistilleerd).
Er is op dinsdag, woensdag en donderdag een
avondprogramma in het hotel.

De prijs bedraagt voor ASGM leden € 445,00 p.p./ voor niet leden € 460,00
p.p.
Op basis van een tweepersoonskamer met douche, TV en gratis wifi.
Hierbij inbegrepen zijn de lunch tijdens de heenreis, excursiegelden,
koffie tijdens de excursies en een warme afscheidslunch.
De prijs is gebaseerd op een minimumaantal deelnemers van 28 personen.

Toeslag éénpersoonskamer € 50,00

Excursieprogramma: (wijzigingen voorbehouden)
Ruurlo: Op weg naar het hotel bezoeken wij ’s-morgens het
belevingspark de Cactusoase in Ruurlo.
Wij worden daar ontvangen met koffie of thee en eigengebakken
kruidkoek en bezoeken de cactustuin, de vogeltuin, de
modelspoorbaan, de Indian Art Gallery en diverse andere
exposities.
Aansluitend lunchen wij in Restaurant de Luifel.
Alphen aan de Maas: Wij bezoeken hier het familiebedrijf ’t Oude Ambacht. In deze
tingieterij krijgt u uitleg over en demonstratie van de totstandkoming van het product. U ziet
het gieten, forceren en polijsten. De tingieterij is beroemd om een grote variëteit aan
producten waaronder de schaal voor de landskampioen voetballen in de eredivisie, de
‘Johan Cruijff Trofee’ en de beker van het Europees Kampioenschap voetbal.
Ooijpolder: Wij rijden met de bus door de prachtige Ooijpolder.
Fluisterstil
rijden we ook door een deel van de Ooijpolder met de
zonnetrein, Je hoort de vogels fluiten, koeien loeien en de gids
vertelt over dit unieke stukje natuur langs de Waal bij Nijmegen
met terpen, oude kerkjes, kleiputten en oude steenfabrieken.
In een geweldig boeiende rondrit van ca. 1 uur valt u van de ene
verbazing in de andere, wat een mooi gebied en wat een
schitterende vergezichten.
Beek Ubbergen geeft door zijn hoogteverschillen het gevoel dat je in het buitenland bent.

Kleef: Deze plaats ligt op de helling van de
Nederrijnse Heuvelrug, een stuwwal uit de ijstijd. Deze
stuwwal begrenst het rivierterras van de Rijn. Het
centrum van Kleef is heuvelachtig met een
hooggelegen burcht. De naam van de stad valt te
herleiden tot het Middelnederlandse woord clef of clif
(klif). Onder leiding van een gids maken wij een rondrit
door de stad en haar omgeving.
Groesbeek: Hier bezoeken wij het Vrijheidsmuseum en de
prachtige omgeving van Groesbeek.
Het Vrijheidsmuseum vertelt op deze unieke plek het verhaal van
Oorlog en Vrijheid zonder grenzen. Hier vonden de twee
belangrijkste operaties van het Westfront plaats: Market Garden en
Veritable. Ook rijden wij langs de Historische plekken van de
luchtlandingsoperatie Market Garden waarbij getracht werd
Arnhem te bevrijden.
Nijmegen: Natuurlijk is er tijd voor winkelen. Dat doen wij in de gezellige stad Nijmegen.
Nijmegen is mogelijk de oudste stad van het huidige Nederland en vierde in 2005 haar 2000jarig bestaan. Tijdens het Romeinse Rijk was Nijmegen onderdeel van de Limes, de grens
tussen het Romeinse Rijk en de verschillende zogenaamde Germaanse gebieden. In
Nijmegen was van 71 tot 104 het 10e legioen van de Romeinen gelegerd. Er is tijdens het
Romeinse bewind een groot fort gebouwd op een heuvel aan de Waal; een paar onderdelen
zijn daar nog van over. Er worden ook nog regelmatig opgravingen gedaan, waarbij
Romeinse spullen worden gevonden.
Haps: Op het landhuis De Aalshof in het kleine Brabantse plaatsje Haps staat alles in het
teken van ....eieren. In de gezellige ontvangstruimte wordt u ontvangen met koffie en crème
brûlée en door eigenaresse Conny op de hoogte gebracht van allerlei interessante kip- en
eiweetjes.
Hoelang kun je eieren bewaren, wat is een kapoentje? Hoeveel eieren worden er jaarlijks
geproduceerd in Nederland? En u proeft de advocaatsoorten ‘Doortje’, ‘Suyp’, ‘McEgg’ en
‘Moortje’.
De scharrelkippen op het landgoed zijn gehuisvest in verrijdbare kooien en wandelen zelf
naar buiten.
Opstapplaatsen:

zwembad de Meent, Huizen
station Naarden-Bussum
station Bussum-Zuid

vertrektijd
vertrektijd
vertrektijd

08.00 uur
08.30 uur
08.45 uur

In verband met de reservering van het hotel en de bus kunt u zich tot uiterlijk 15 september
opgeven bij Hannie Walet,  035-5258205.

Let op: In volgorde van ontvangst van uw betaling wordt voor u een plaats gereserveerd in
de bus. In verband met de coronamaatregelen blijft deze zitplaats de gehele vakantie uw
vaste zitplaats.
Als u samen reist, wilt u dit dan doorgeven bij uw aanmelding?

Betaling:
definitief)

1e termijn € 100,00 bij aanmelding (na ontvangst hiervan is uw deelname
2e termijn dient voor 15 september op onze bankrekening bijgeschreven te

zijn.
In verband met de coronaomstandigheden moet u - indien gewenst - zelf een reisen/of annuleringsverzekering afsluiten.
Voor niet medische mondkapjes zal worden gezorgd. Deze zullen telkens vervangen
worden.
Meenemen: zorgpas, geldig paspoort of identiteitskaart en de gegevens m.b.t. gebruik
medicijnen (in een gesloten envelop), deze ontvangt u na afloop van de reis retour.
Noot: tijdens de reis zullen foto’s worden genomen welke geplaatst gaan worden op de
website.

