U dient bij de opstapplaatsen op de volgende tijdstippen aanwezig te zijn:
Amsterdam | Metrostation Holendrecht (busplatform) | 05.15 uur
Schiphol | Bushalte B12/B14 (Aankomst) | 05.30 uur
Den Haag | De La Reyweg 212 (School) | 06.30 uur
Rotterdam | Stadionweg 44 (Shell) | 07.30 uur
Zodra alle passagiers een plek aangewezen hebben gekregen, vertrekt de bus naar het
volgende punt. U dient er rekening mee te houden dat wij vanuit Govinda Tours zelf de
bus indeling maken.
Met een luxe touringcar voorzien van een toilet, airconditioning/verwarming en de mogelijkheid
om CD’s en DVD’s af te spelen, vertrekken wij richting Giethoorn. In de bus krijgt u een gratis
kopje koffie, thee en/of frisdrank vanuit Govinda tours.
Tijdens de reis van Giethoorn kunt u genieten van een rondvaart (entree niet inbegrepen)
waarbij u vaart over de grachten van Hollands Venetië. Omstreeks 10.00 uur komen wij aan in
het dorp, waarbij een ieder de mogelijkheid krijgt om mee te doen met een 2 uur durende
rondvaart. U dient €5,- per persoon te betalen (in de bus) als u mee wenst te varen. De prijs is
voor zowel kinderen als volwassenen hetzelfde. De reisleider zal bij aankomst direct de
groepskaarten kopen voor de rondvaart.
Na de rondvaart kunt u in Giethoorn verder een bezoekje brengen aan een kaasproeverij of
struin langs één van de verschillende souvenirwinkeltjes of één van de verschillende
restaurantjes. Rond 15.30 uur zal de bus vertrekken richting de opstapplaatsen. Wanneer het
verkeer meezit, zullen de eerste passagiers rond 18.00 uur uitstappen in Rotterdam.

U dient zelf een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten!
Vergeet uw paspoort of uw identiteitskaart niet mee te nemen!
In de bus mag NIET gerookt worden en is er GEEN wifi aanwezig!
O.V.B.: Wijzigingen en eventuele typefouten
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