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SHOPPING REIZEN

Voormiddag: Verken op uw eigen 
ritme.  De gezellige Boulevard ver-

bindt alle hallen met elkaar. Hier kan je 
lekker een terrasje pakken om onder 
het genot van een drankje en of hapje 
te beslissen welke hal je daarna in gaat. 
Ontdek nieuwe en tweedehands spul-
letjes bij meer dan 1000 kraampjes en 
winkels.

Middag: Vrij middagmaal. Op de 
grootste foodcourt kan je 70 food-

stands en restaurantjes vinden. Een cu-
linaire wereldreis.

Namiddag: Ontdek de goud souks 
met maar liefst 22 juweliers.  

Slenter over de grote stoffen markt en 
neus tussen de talrijke koopjes. Koop 
wat lekkers voor thuis, dadels uit Iran, 
appelthee uit Turkije, kortom, teveel om 
op te noemen. De dag kan je afsluiten 
met een terrasje en een exotische lek-
kernij of gewoon een lekker drankje.

Avond: Het einde van dit shopping 
plezier is voorzien rond 18u00.

Voormiddag: We rijden naar Tilburg. 
U bent vandaag vrij om deze leven-

dige stad op eigen houtje te verkennen.  
Heel de dag shoppen of een muse-
um bezoeken zoals bijvoorbeeld Het 
Textielmuseum.

Middag: Vrij middagmaal

Namiddag: De Heuvelstraat is de 
belangrijkste winkelstraat maar 

loop ook eens een zijstraatje in. Ook 
aan het Pieter Vreedeplein kan je grote 
winkelketens vinden.  De omgeving van 
de Noordstraat en de Willem II-straat 
huisvesten dan weer de kleinere win-
kelzaken. Uitrusten kan dan nog in een 
van de leuke kroegen in Tilburg. 

Avond: Het einde van deze dag is 
voorzien rond 18u00.

Voormiddag: Vanaf de verschillen-
de opstapplaatsen naar Maastricht, 

waar we rond 10u00 aankomen. 
Vandaag, vrijdag, is het hier marktdag. 
De markt vinden we op het Vrijthof, aan 
het Stadhuis van Maastricht. We krij-
gen ruim de tijd om op de markt rond 
te kuieren.

Middag: Vrij middagmaal

Namiddag: Maastricht is een win-
kelstad bij uitstek. In de binnenstad, 

tussen het Vrijthof en het stations-
gebouw vinden we een groot aantal 
winkels en warenhuizen. Een dagje 
winkelen in Maastricht is uitnodigend 
en speciaal omdat de meeste win-
kels gelegen zijn in historische straten. 
Geïnteresseerden kunnen ook een kijkje 
gaan nemen in de diverse Maastrichtse 
musea. Maastricht is voor iedereen een 
ware belevenis! 

Avond: Het einde van deze dag is 
rond 18u00 voorzien te Maastricht.

INBEGREPEN
 � Vervoer met luxe autocar
 � Toegang tot De Bazaar
 � BTW en wegentaksen

AFREISDATA
 � Zondag 25 februari 2018
 � Zondag 18 maart 2018
 � Zondag 05 augustus 2018

INBEGREPEN
 � Vervoer met luxe autocar
 � BTW en wegentaksen

AFREISDATA
 � Dinsdag 10 april 2018
 � Zaterdag 26 mei 2018
 �Maandag 18 juni 2018

INBEGREPEN
 � Vervoer met luxe autocar
 � BTW en wegentaksen

AFREISDATA
 � Vrijdag 23 maart 2018
 � Vrijdag 06 april 2018
 � Vrijdag 25 mei 2018
 � Vrijdag 15 juni 2018
 � Vrijdag 13 juli 2018
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Opstapplaats: D4€
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Tilburg is een universiteitsstad in Noord Brabant. De stad leeft dankzij de gezellige pleinen en kleine straatjes die 
goed voorzien zijn van horecazaken. Maar ook om te shoppen is het hier supergezellig.

Tilburg NEDERLAND

De Bazaar  is een grote overdekte markt in de Nederlandse stad Beverwijk en  noemt zichzelf de ‘grootste overdekte markt 
van Europa’. De Bazaar heeft vooral een reputatie opgebouwd als verzamelpunt van handelaren met een niet-Nederlandse 
achtergrond, die veel zogenoemde “exotische” goederen aanbieden. Een must voor iedereen die van shoppen houdt!

De Bazaar NEDERLAND • NIEUW

Het goede leven in Maastricht, daar wil iedereen wel eens vaker van proeven! Wat het thema van uw bezoek ook 
is, de mogelijkheden zijn enorm. Cultuur, culinair, winkelen het is er allemaal en dat alles vrij kort bij elkaar. Een 
bezoekje Maastricht om te kijken of te winkelen, een heuse aanrader!

Maastricht & de vrijdagse Markt NEDERLAND


