
 

 

          Bus Dagreis       
                 we gaan reizen  
         6 AUGUSTUS 2020 
           Hart van Friesland 

Onze bus van Pasteur-Reizen met chauffeur is aanwezig om 8.45 uur. 
We vertrekken 09.00 uur vanaf huize Stefanna Aart van der Leeuwlaan.  

We rijden dan via Amsterdam naar Eemnes, waar wij pauzeren 
voor de koffie. Dwars door het nieuwe land via Emmeloord en 
Lemmer bereiken wij rond het middaguur ons restaurant voor 
een koffietafel. Hierna volgt een prachtige toer langs de Friese 
Meren. Door het mooie Gaasterland bereiken wij het schitte-
rende plaatsje Hindeloopen voor een vrije pauze. De terugreis 
gaat via de Afsluitdijk. Deze onderbreken wij voor het diner. De 
thuiskomst is rond 21.30 uur.   

KBO Reis Organisatie  - 26 juni 2020 Beslissing doorgang.  
Wij vinden het leuk dat u zich heeft aangemeld voor deze mooie reis.  
We gaan er weer alles aan doen om er een leuke en gezellige dag van te ma-
ken. Eindelijk is het zover dat we weer een dagje uit kunnen. 
Samen met Pasteur-reizen is besloten deze reis uit te voeren volgens de ge-
stelde coronaregels in het vervoer en de restaurants.  
We hebben ze hieronder vermeld.   
Controle bij Instappen.  Naam  - Nummer tafel indeling.  
 

Verplicht : in de Bus  
Passagiers moeten tijdens vervoer mondkapje dragen. 
Advies: neem een aantal (3-5) mondkapjes mee.  
  (In de bus zijn mondkapjes te koop € 1,00 p/stuk) 
Verplicht :buiten de bus 1½ meter afstand houden met of zonder mondkapje 
 

RELGELS  :  bij koffiestop en diner diverse mogelijkheden: 
Indeling 1: Tafel p/persoon op basis van 1½ meter afstand 
Indeling 2: Tafel meerder personen op basis van 1½ meter afstand  
Indeling 3: Tafel voor familieleden max 3 personen. (doorgeven) 
Mocht u zich niet aan de regels houden dan is dat voor eigen risico. 
Laat het ons voor 17 juli weten als u niet meegaat. Per tel of Mail 
                 i.v.m. aantal voor vervoerder en restaurant 
Niet vergeten: Uw identiteit bewijs, gegevens ziektekostenverzekering 
en een telefoonnummer van uw achterblijver. 
 

Heeft u nog vragen? Bel dan Leo/Lea 013-2118146 b.g.g. 0618422292.  
Of mail naar reizenkbodelft@hotmail.com of zie www.kbo-delft.nl/reizen  
Met vriendelijke groet en tot ziens. 
Uw reiscommissie: Leo/Lea Vroonland en Anton van der Zalm. 
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