
€ 44 pp
Opstapplaats: D4

EXTRA OPSTAPPLAATS
P+R Parking Geel West
E313 afrit 23 • 9:25

€ 58 pp
Opstapplaats: D11

€ 40 pp
Opstapplaats: D4

Voormiddag: Na de verschillende opstapplaatsen rijden 
we naar Designer Outlet in Roermond. We hebben ruim 
de tijd om dit luxe dorp in alle vrijheid te ontdekken. We 
kuieren rond op deze mooie locatie met meer dan 150 
luxe boetieks. We vinden er modemerken zoals Prada, 
Armani en Burburry, sportlabels zoals Nike en Adidas en 
de gangbare mode zoals Guess en Desigual. 

Middag: Vrij middagmaal.

Namiddag: Ook vinden we diverse interieurzaken 
om ons interieur dat beetje extra te geven. In de 
verschillende restaurants en café’s kunnen we genieten 
en even uitrusten tijdens deze shoppingdag.

Avond: Het einde van deze dag is  voorzien om 17u30.

*10% extra korting op outletprijs bij 5 winkels naar keuze

INBEGREPEN
• Vervoer met luxe autocar
• VIP dagpas*
• BTW en wegentaksen

AFREISDATA
Zondag 20 septeber 2020
Zondag 18 oktober 2020

Voormiddag: Na de verschillende opstapplaatsen rijden 
we door het Duitse bruinkoolgebied naar Keulen. In deze 
veelzijdige stad zijn we de hele dag vrij om de stad op 
eigen houtje te verkennen. We maken een keuze uit de 
vele musea, historische gebouwen, ....en natuurlijk de 
talrijke winkels. Keulen heeft op dit gebied heel wat in 
petto!

Middag: Vrij middagmaal.

Namiddag: We slenteren langs de mooi versierde 
etalages in hartje centrum, vlakbij de Dom. Hier is een 
voetgangerszone waar het aangenaam wandelen is. We 
vinden er naast de bekende ketens ook kleine winkeltjes, 
bijzondere boetieks en natuurlijk vele bakkers met lekker 
Duits gebak. 

Avond: Het einde van een prachtige dag is in Keulen 
voorzien rond 18u00.

INBEGREPEN
•  Vervoer met luxe autocar
• Vrij bezoek Keulen
• BTW en wegentaksen

AFREISDATA
Zaterdag 26 september 2020
Zaterdag 10 oktober 2020

Voormiddag: Bij aankomst in Eindhoven zijn we heel de dag vrij 
om deze bruisende stad op eigen houtje te verkennen. Kiezen 
we voor een stadsverkenning, gaan we shoppen of bezoeken 
we één van de talrijke musea, er zit voor ieder wat wils bij.  

Middag: Vrij middagmaal.

Namiddag: In de binnenstad vinden we verschillende 
shoppingcentra met talrijke winkels onder één dak waar we 
naar hartelust kunnen shoppen. Verder kunnen we winkelen 
in de autovrije winkelstraten in de omgeving van de Markt 
en in het gebied De Bergen. Ook een bezoekje aan de St-
Catharinakerk mogen we niet overslaan, één van de mooiste 
rijksmonumenten van Eindhoven. Zijn we moe? Dan kunnen 
we op het marktplein gezellig vertoeven in één van de talrijke 
brasseriën. 

Avond: Het einde van deze dag is voorzien om 18u30 in 
Eindhoven.

INBEGREPEN
• Vervoer met luxe autocar
• Vrij bezoek Eindhoven
• BTW en wegentaksen

AFREISDATA
Woensdag 16 september 2020
Woensdag 21 oktober 2020
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DESIGNER OUTLET ROERMOND
Shoppen in Designer Outlet Roermond staat synoniem voor outletshoppen in stijl! Dit luxe winkeldorp met tal van bekende labels en 
designerwinkels biedt kortingen tot wel 70% tegenover de normale verkoopprijzen. U vindt hier meer dan 150 boetieks, voor elk wat wils. 
Dit is een heus shoppingparadijs.

Duitsland

KEULEN
Keulen is een stad met vele gezichten: de oude stad met heel wat monumenten waarvan sommige 2000 jaar oud zijn, en de nieuwe stad 
die bestaat uit een variatie kunst, cultuur en uitgebreide shoppingmogelijkheden!

Nederland

EINDHOVEN
Wie Eindhoven zegt, zegt Philips, het bedrijf dat ondermeer lampen, medische apparatuur en elektronica maakt en de Eindhovense 
voetbalclub PSV. Naast diverse musea, parken en historische bezienswaardigheden treffen we tal van warenhuizen, winkelcentra, vintage- 
en fashionwinkels aan. 

EXTRA OPSTAPPLAATS
P+R Parking Beerse
E34 afrit 22 • 9:25


