
Vanaf De WijKern rijden we naar Rotterdam, waar we tegen het middaguur aankomen bij UfO restaurant. 
Bij aankomst wordt u hartelijk ontvangen. U neemt plaats in het restaurant en dat gaat dan 42 meter naar

boven. Tijdens deze 1,5 uur durende panoramavlucht (360º in het rond) geniet u van een heerlijke uitgebreide
lunch. U mag zelfs op de grillplaat pannenkoekjes, omeletten en uitsmijters bakken. 

Tijdens het eten heeft u een prachtig uitzicht op de skyline van Rotterdam.
 

 Daarna wordt het tijd voor de volgende attractie van Rotterdam, de havenrondvaart met Spido. Middenin
het drukke verkeer van binnenvaart- en zeeschepen beleeft u een bijzondere rondvaart door één van de

grootste zeehavens ter wereld. U ziet de indrukwekkende skyline met imposante gebouwen aan u voorbij
glijden, gevolgd door een uniek uitzicht op werven, dokken en de hypermoderne overslag van duizenden
containers. Tot slot vaart u langs het stoomschip Rotterdam, het voormalig vlaggenschip van de Holland

Amerika Lijn. Teruggekeerd aan wal rijden we weer huiswaarts.
 

Vergeet uw mondkapje niet, mocht dit nog verplicht zijn in het openbaar vervoer!
 

Vanaf 9.00 uur verwelkomen wij u graag in de WijKern, (nieuwe locatie) 
waar u een kop koffie of thee krijgt aangeboden.

 
Bij thuiskomst staat er een bescheiden diner voor u klaar in de WijKern.

 
U kunt het bedrag (uiterlijk 14 september) overmaken op rekeningnummer: 

NL28INGB0006753432 t.n.v. De WijKern; o.v.v Busreis Rotterdam.
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Alie Frijlink: aliefrijlink@hotmail.com of bel: 06-50 43 27 11

 

BUSREIS NAAR ROTTERDAM!

Datum: dinsdag 28 september 2021
Vertrek: ca. 9.45 uur 

Terugkomst: ca. 18.15 uur
Kosten: € 67,50

S.v.p inleveren of opsturen naar: De WijKern, Eilandplein 300, 6922 ER Duiven

Dhr./mevr. ...............................................................................................................

Adres: .......................................................................................................................
 
Postcode: ................................. Woonplaats: ..............................................................
 
Tel.nr. ...................................... Tel.nr. (contactpersoon) ..............................................
 
Rollator * ja/nee;   Vegetarisch * ja/nee (*doorhalen wat niet van toepassing is)

mailto:aliefrijlink@hotmail.com

