
Busreizen 2022 
Met der Brabander Busreizen kiest u voor een compleet verzorgde vakantie 
waar u nog lang vol plezier op terug zult kijken. Reserveer daarom vandaag 
nog uw verblijf, zodat de voorpret kan beginnen. De hotelreceptie is elke 
dag van 8.30 tot 21.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 0049 2981 9320. 
Onze receptiemedewerkers spreken, net als iedereen in het hotel, gewoon 
Nederlands en beantwoorden uw vragen graag. Bent u actief op internet? 
Ook op www.brabander.nl/busreizen leest u alles over onze busreizen.

Alle prijzen zijn per persoon en op basis van twee personen per kamer of appartement (1-persoonskamers op aanvraag)

voordeelreis

 8-daagse reizen (7 overnachtingen) Verschillende categorieën  

Vertrekdatum Klein Stand. Stand.+ Royal            St+ met 2 slpk           App. met 2 slpk

15 april (incl. Pasen) 519 559 589 629          624          709
8 mei 559 599 629 669          664          749
27 juni 559 599 629 669          664          749
4 juli 559 599 629 669          664          749
26 augustus 559 599 629 669          664          749
11 september 559 599 629 669          664          749
19 september 559 599 629 669          664          749
30 september 559 599 629 669          664          749

Alle hotelkamers van Der Brabander zijn netjes ingericht en bieden u het comfort dat 
u van een goed hotel mag verwachten. Een deel van de kamers is per lift bereikbaar. Er 
zijn uitstekende bedden, elke kamer heeft een zitje en er is bergruimte voor uw kleding 
en koffer. Natuurlijk heeft uw kamer een eigen badkamer met toilet en douche of bad.  

De televisie beschikt over diverse Nederlandse zenders, de telefoon over een gratis wek-
service en de kledingkast over een kluisje dat u gratis gebruikt. En zelfs dan valt er nog 
van alles te kiezen! Hieronder zetten we de mogelijkheden graag voor u op een rij:

Zoveel mensen, zoveel (kamer)wensen

Kleine kamer
•  Voor 2 personen
•  Kleine oppervlakte, vooral 

door schuine kant, daarom ook 
goedkoper

•  Eigen badkamer met  
douche en toilet

•  TV met div. NL zenders
•  Telefoon met wekservice
•  Gratis te gebruiken mini-safe
•  Niet per lift bereikbaar

Royalkamer
•  Voor 2, 3 of 4 personen
•  Ruime kamers
•  Telefoon met wekservice 
•  Ruime badkamer met douche 

en toilet
•  TV met div. NL zenders
•  Gratis koffie- en theefaciliteiten 

op de kamer
• Ingebouwd koelkastje
•  Gratis te gebruiken mini-safe
•  Extra grote flatscreen tv
•  Eigen balkon of terrasje
•  Allemaal per lift bereikbaar

Ruim 3-kamerappartement
• Voor 2, 3 of 4 personen
• Woonkamer met zithoek
• Met grote tv (NL zenders)
• 2 ruime slaapkamers
• Telefoon met wekservice
•  Ruime badkamer met douche 

en toilet
•  Koelkast, waterkoker, Senseo 

en eigen balkon 
• Alle per lift bereikbaar 
•  Betaalbaar alternatief i.p.v. 

twee één persoonskamers
•  Goedkoper dan twee 1- 

persoonskamers met toeslag

Standaardkamer 
•  Voor 2 of 3 personen
•  Eigen badkamer met bad of 

douche en toilet
•  Telefoon met wekservice 
•  TV met div. NL zenders
•  Gratis te gebruiken mini-safe
•  Kan een schuine kant hebben
•  Een deel van deze kamers  

is per lift bereikbaar  
(op aanvraag)

Standaard+ kamer
•  Voor 2, 3 of 4 personen
• Wat ruimer dan de
   standaardkamers
•  Telefoon met wekservice 
•  Eigen badkamer met bad of 

douche en toilet
•  TV met div. NL zenders
•  Gratis te gebruiken mini-safe
•  Gratis koffie- en theefaciliteiten 

op de kamer 
•  Een deel van deze kamers is per 

lift bereikbaar (op aanvraag)

Standaard+ met 2 
slaapvertrekken
Een kamer delen, maar toch 
privacy? De standaard+ kamers 
met één badkamer en twee 
slaapvertrekken bieden u al het 
comfort van de ‘gewone’ stan-
daard+ kamer, maar met een 
extra slaapvertrek (in sommige 
gevallen via de 1e slaapkamer 
bereikbaar). Tevens een goed-
koop alternatief voor wie twee 
1-persoonskamers overweegt.
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ZEVENBERGEN  
(Station):  8.10 uur

BREDA  (Station Breda-Prinsenbeek,
Int. busstation t.o. Bastionhotel)     8.30 uur

TILBURG    
(Stappegoor voor ijssportcentrum): 9.15 uur

EINDHOVEN 
(elke 10 min. per bus vanuit het centrum bereikbaar) 
(Meerhoven P+R):                      10.00 uur

VEGHEL  
(Busstation Stadhuisplein):      10.30 uur

NIJMEGEN 
(Parkeerplaats achter Triavium)*:       11.00 uur

*TIP: met de trein reist u in iets meer dan een half uur van Arnhem 
naar de opstapplaats in Nijmegen, nabij station Dukenburg. Ook 

vanaf Utrecht gaan treinen naar Nijmegen. In Nijmegen Dukenburg 
aangekomen kunt u direct in de bus naar Der Brabander stappen!

Opstapplaats en -tijd

• Busreis vanaf uw opstapplaats naar Winterberg en terug.
• Excursies: vrijwel alle entreegelden inbegrepen
• Ontvangstcocktail met hapje en uitgebreide informatie. 
•  Elke ochtend een zeer uitgebreid ontbijtbuffet met o.a.  

gebakken eitjes, warme broodjes en sappenbar
•  Elke avond een heerlijk 3- of 4- gangen keuzediner met  

keuze uit maar liefst 5 hoofdgerechten.
•  Gratis deelname aan onze fakkeltocht, wandeling met gids  

en leuke avonden met quiz en live-muziek.
• Kosteloos vanaf uw kamer naar vaste nummers in  

Nederland en België bellen.
• Gratis gebruik van uniek 30oC warm buitenbad, fitness en wifi.

Bij alle reizen inbegrepen

GRATIS PARKEREN

Niet inbegrepen: Kurtaxe (toeristenbelasting à € 2,50 p.p.p.n.),  
bingokaartje en uitgaven van persoonlijke aard. 

Kortingen: Der Brabander heeft ook veel ruime kamers met een derde 
en/of vierde bed. De derde en vierde persoon op de kamer/appartement 
genieten van een (verhoogde!) korting van € 99,- bij een midweek en 
€ 139,- bij de weekreis. Natuurlijk is het ook mogelijk om deze korting 
evenredig onder alle personen op de kamer te verdelen.

Goed verzekerd op reis?
 
Al 35 jaar staat Wilma van Roemburg klaar voor gasten die een  
annuleringsverzekering bij Allianz willen afsluiten en helpt ze bij de  
afwikkeling indien het door onvoorziene omstandigheden tot een  
annulering komt. Wilt u ook met een gerust gevoel op reis? Laat het ons  
weten bij uw reservering en we sturen u graag een polisaanvraag toe!

 5-daagse reizen (4 overnachtingen) Verschillende categorieën              

Vertrekdatum Klein Stand. Stand.+ Royal           St+ met 2 slpk        App. met 2 slpk

13 december 2021 339 359 379 409          399          -
10 januari 339 359 389 429          409          - 
4 april 329 359 369 419          389          459
11 april 329 359 369 419          389          459
25 april 369 399 409 459          429          459
22 mei 369 399 409 459          429          479
30 mei (zondag - donderdag) 369 399 409 459          429          479
6 juni 369 399 409 459          429          479
13 juni 369 399 409 459          429          479
20 juni 369 399 409 459          429          479
11 juli 369 399 409 459          429           479 
5 september 369 399 409 459          429          479
26 september 369 399 409 459          429          479
10 oktober 369 399 409 459          429          479
17 oktober 369 399 409 459          429          -
12 december 349 379 389 439          409          459 
         - 

adventsreis
winterreis

voordeelreis

adventsreis

voordeelreis


