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Essen, 19 april 2022

Beste Klanten,

Wij stellen u graag ons programma met daguitstappen in 2022 voor :

DAGTRIPS 2022 : steeds gezellig !
Op 24 mei bezoeken we het begeerde Marcienne, de breigoedfabriek die een prachtige collectie ontwerpt. We genieten er
van een modeshow en kunnen er naar hartenlust passen en eventueel kopen in de winkel. In de namiddag bezoeken we
Asperge Boerderij Hensgens waar je alles leert over de bewaring en verwerking van asperges en kan genieten van een vers
bereid aspergebuffet.
De Verrassingsreizen ontbreken ook dit jaar niet : eentje in juni en twee in de zomer (één in juli en één in augustus).
Dit jaar op ons programma een bezoek aan de Floriade , een dag in juni en een dag in augustus. Deze
wereldtuinbouwtentoonstelling wordt slechts één maal om de 10 jaar gehouden, dus zeker niet te missen !
In de zomervakantie voorzien we een trip naar het interessante Pairi Daiza, een prachtige dierentuin in Henegouwen.
Begin juli hebben we een boottocht gepland “Rondje Land van Heusden en Altena”, een 6 uur durende rondvaart door een
prachtig stukje natuur gecombineerd met een eeuwenoude historie én met een lekkere uitgebreide lunch aan boord !
Half juli bezoeken we De Ardennen : “In geuren en kleuren”
In september een Lekkerbekkendag, ook richting Ardennen. Zeker de moeite waard, Genieters !
Een najaarsafsluiter, De Mosseltrip naar Zuid-Beveland in oktober is ook zeker een aanrader !
Zoals elk jaar nemen we de KreaDoe beurs in Utrecht op in ons programma voor de creatievelingen. Of volgt u liever de
nieuwe trends op culinair vlak ? Dan is een bezoek aan het Voedingssalon in Brussel beslist iets voor u !
Ook de gekende bedevaarten naar Kevelaer en Scherpenheuvel staan weer op het programma.

Voor de verenigingen: aan al deze dagreizen kan u ook deelnemen met kleinere groepen als u zelf niet
voldoende mensen bij mekaar krijgt om een autocar te huren. Laat het ons weten, dan reserveren wij
een aantal plaatsen voor uw groep. Drie weken op voorhand weten we dan graag hoeveel deelnemers
er zijn.
Of u kan natuurlijk een van deze reizen ook met uw vereniging maken op een door u zelf gekozen
datum.

Voor alle andere reizen kan u ook terecht op ons reisbureau:

vliegtuigreizen, citytrips, reizen per autocar of trein, met eigen wagen, Disneyland Parijs, Lourdes,
exotische bestemmingen, cruises, vliegtuigtickets, enz.
Alle bestemmingen in binnen- en buitenland en met alle touroperators.
Gratis brochures liggen op ons reisbureau tot uw beschikking.
Indien u wenst kunnen we voor u een reis op maat maken !

www.verpalen.be
OPENINGSUREN REISBUREAU:
op maan-, dins-, donder- en vrijdag
van 10 u tot 12.30 en van 13.30 tot 18 u
op woensdag van 13.30 tot 18 u
op zaterdag : enkel op afspraak
gesloten op zondag en woensdagvoormiddag

Met vriendelijke groeten,
Marleen Verpalen, zaakvoerder
reizen@verpalen.be

