
Presentatie van deze reis is op maandag 24 januari 2022  

                                                       om 10.00 uur in de Linde. 

Dagtocht 23 augustus  Rozen, Radijs en Zomers genieten aan de kust. 

We rijden de bekende opstaproute in Etten Leur en vertrekken we naar 

Burgerveen voor een fleurig bezoek aan Rozen & Radijs. Hier worden we 

ontvangen met 2x koffie/thee en huisgemaakte appeltaart en verse slagroom. 

Rozen & Radijs bestaat uit een rozenkas waar de kweker met enorm veel passie 

uitleg geeft over het kweken van rozen. Er is een prachtige tropische tuin met 

waterpartijen, vissen, vogels, schildpadden, bananenplanten, ficussen, 

orchideeën etc. U kijkt uw ogen uit! Het familiebedrijf is sinds 1999 al een 

populaire dagtochtbestemming, alles is onder één dak en ook nog eens 

rolstoelvriendelijk. Erg fijn is ook het sfeervolle terras in de tropische tuin waar 

de koffie wordt geserveerd. Na deze goede start van de dag rijden we een 

mooie route naar Wassenaar waar we op een prachtige locatie aan tafel gaan 

voor de lunch. Er staat een uitgebreide Hollandse Koffietafel voor u klaar met 

diverse soorten brood en broodjes, huzarensalade, diverse vleeswaren, 

gekookte eieren, kaas en confituren en een vleeskroket. Daarbij natuurlijk 

koffie, thee of melk naar keus (alles onbeperkt). Nadat we de tijd hebben 

genomen voor al dit lekkers rijden we door naar de Hollandse kust, naar 

Scheveningen. Hier stappen we in voor een ontspannen rondrit per 

toeristentreintje (met commentaar). De rondrit komt uiteraard langs de Pier en 

toont u de vele bezienswaardigheden van Scheveningen in ca. 1 uur. Zo rijden 

wij langs het beroemde Seinpostduin – onder andere bekend van het schilderij 

‘Panorama Mesdag’ – de havens en het oude dorp van Scheveningen en over 

de boulevard, langs het strand. Na de rondrit bent u even vrij voor een 

strandwandeling of een bezoekje aan de vele strandpaviljoens. Om 17.00 uur 

gaan we aan tafel voor een heerlijk 3-gangendiner aan de boulevard van 

Scheveningen met uitzicht over de Noordzee. Om 19.00 uur staat uw 

touringcar en chauffeur weer klaar om u naar huis te brengen en komen we 

omstreeks 20.30 uur weer aan. Einde van deze heerlijke dag!  

De dagtocht kost € 70,- per persoon 

 

 

 


