REIZEN MET DE BUS...
NIETS DAN VOORDELEN!

Ontspannen vakantie vieren al vóór je de vakantiebestemming
bereikt. Met TUI begint de vakantie op het moment dat je in de bus
stapt. Onze touringcars bieden letterlijk ruimte om te genieten,
want er is volop beenruimte aan boord. Een deskundige chauffeur
brengt je niet alleen van A naar B, maar is ook reisleider én gastheer.
De buschauffeur laat dus letterlijk én figuurlijk alles op rolletjes lopen.
Veilig en vertrouwd, daar draait het om bij TUI.
Wat staat er deze zomer op jouw vakantielijstje? Een stedentrip,
een populaire dicht-bij-huis-bestemming, een ‘Grand Tour’…
de keus is enorm. Voor welke reis je ook kiest, je bent gegarandeerd
van de beste prijs.
Graag tot ziens, waar dan ook in Europa!

REISBAGAGE
De bagageruimte in een touringcar is
beperkt, daarom mag je per persoon
1 koffer van normale afmetingen met een
gewicht van maximaal 20 kg meenemen en
1 stuk handbagage. Een rollator of opvouw
bare rolstoel is op aanvraag. Elektrische
rolstoelen en/of scootmobiel zijn niet
toegestaan.
Er is géén bagageservice inbegrepen,
dus van de chauffeur mag niet verwacht
worden dat hij/zij jouw koffer draagt.
Zij hebben bij aankomst enkel de zorg voor
de kamerindeling en het uitladen van de
touringcar. In enkele gevallen is het mogelijk
om (tegen een kleine vergoeding) de hulp
van de receptie in te roepen.
Bagage die zich gedurende de nacht in
de onbeheerde touringcar bevindt (al dan
niet in het bagageruim), is gedurende deze
tijd niet verzekerd. Belangrijk: indien je
handbagage achterlaat in het passagiers
gedeelte van de touringcar, dan gebeurt dit
te allen tijde voor eigen risico.

IN DE TOURINGCAR
In de touringcar kennen we geen vaste plaatsen en roken is niet toegestaan. Indien je
om medische redenen (doktersverklaring en medische essentie noodzakelijk) voorin de
touringcar moet plaatsnemen, dan worden zitplaatsen voor je gereserveerd op de 3e rij.

Wanneer je een busvakantie hebt geboekt
waarbij je overnacht aan boord van een
cruiseferry, raden wij je aan om een apart
tasje met overnachtingsspullen mee te
nemen als handbagage in de bus. De koffer
blijft tijdens de overtocht in de bagage
ruimte van onze touringcar staan.

OP- & UITSTAPSCHEMA’S
PARKEREN OP HET WISSELPUNT
IN ASTEN
Als je met eigen auto naar Asten reist, is er
de mogelijkheid om je auto te parkeren bij
Best Western Hotel Nobis in Asten. Parkeren
geschiedt op eigen risico en is tegen betaling
van € 20,- voor de gehele reisduur. Boek je een
voorovernachting dan betaal je € 15 voor de
gehele reisduur.

WIJZIGEN VAN EEN OP- EN/OF
UITSTAPPLAATS
Het wijzigen van een op- en/of uitstapplaats is,
indien beschikbaar, kosteloos mogelijk tot
3 werkdagen voor vertrek.

SCHEMA 1, 2, 3 EN 4
NOORD-HOLLAND
Alkmaar
Amsterdam
Beverwijk
Haarlem
Hoorn
Purmerend
Zaandam

NS Station Noord
Europaboulevard P18
NS Busstation Stationsplein
NS Busstation Spaarnewoude Oost
NS Station
N244 P+R Carpool
NS Station

ZUID-HOLLAND
Alphen a/d Rijn
Delft
Den Haag
Dordrecht
Gouda
Leiden
Rotterdam-Capelsebrug
Zoetermeer

NS Station
IKEA
Centraal Station
Weeskinderendijk
NS Station
Lammenschansweg
Metro Capelsebrug P+R
Busstation Centrum West

NOORD-BRABANT
Asten
Bergen op Zoom
Breda
Breda Novotel
Den Bosch
Eindhoven
Helmond
Oss
Roosendaal
Tilburg
Veghel

Hotel Nobis
NS Station
NS Prinsenbeek
Novotel Breda
Pettelaarpark (transferium)
P+R Meerhoven (transferium)
Parkeerplaats de Braak
NS Station
NS Station
Zwembad Stappegoor
Stadhuisplein

DRENTHE
Meppel

SCHEMA 11: NACHTOVERTOCHT IJMUIDEN
(SCHOTLAND)
UTRECHT
Amersfoort
Utrecht
Vianen

NS Station
P+R Westraven
Busstation Lekbrug aan de A2

OVERIJSSEL
Almelo
Deventer/Colmschate
Enschede
Hengelo
Zwolle
Zwolle-Mercure

Carpoolplaats A35
Sporthal de Scheg
NS Station Kennispark
NS Station
NS Station
Mercure Hotel Zwolle

Den Bosch, Amsterdam-Sloterdijk, RotterdamCapelsebrug, Utrecht-Westraven, IJmuiden

SCHEMA 12: NACHTOVERTOCHT
HOEK VAN HOLLAND (ENGELAND):
Utrecht-Westraven, Den Bosch, Rotterdam-Capelsebrug,
Hoek van Holland

SCHEMA 15: SCANDINAVIË
Rotterdam-Capelsebrug, Den Haag, Utrecht-Westraven,
Arnhem-Noord, Deventer Postillion, Hengelo

SCHEMA 16: SCANDINAVIË
GELDERLAND
Apeldoorn
Arnhem
Beesd
Ede
Heerde/Epe
Nijmegen/Wijchen

Carpoolplaats Landgoedlaan
Rijnhal
Tankstation aan de A2
NS Busstation Ede/Wageningen
Transferium Horsthoek
Café/Restaurant Teersdijk

Amsterdam-Sloterdijk, Utrecht-Westraven, Amersfoort,
Apeldoorn, Deventer Postillion, Hengelo

SCHEMA 17: SCANDINAVIË
Rotterdam-Capelsebrug, Breda-Prinsenbeek, Tilburg,
Eindhoven, Asten, Venlo

SCHEMA 50: BERLIJN
LIMBURG
Maastricht
Roermond
Sittard
Venlo*
Weert

Geusselt Stadion
NS Station
NS Station
NS Station
NS Station

Rotterdam-Capelsebrug, Utrecht, Den Bosch,
Eindhoven, Asten

SCHEMA 51: BERLIJN
Rotterdam-Capelsebrug, Den Haag, Utrecht, Arnhem

SCHEMA 52: BERLIJN
ZEELAND
Goes

Amsterdam-Sloterdijk, Amersfoort, Deventer, Hengelo
NS Station

SCHEMA 60: LONDEN & PARIJS
Amsterdam-Sloterdijk, Den Haag, Rotterdam, Breda,
Breda Novotel

NS Station

SCHEMA 61: LONDEN & PARIJS
* Alleen te boeken bij schema 1 en 3.

Zwolle, Arnhem, Utrecht, Gorichem, Breda,
Breda Novotel

SCHEMA 62: LONDEN & PARIJS
Dit schema is van toepassing op reizen met vertrek in de periode vanaf 12 april tot en met 1 november 2021.

Den Bosch, Eindhoven, Breda, Breda Novotel

COMFORTABEL OP REIS

MET TUI
DE WEG ERNAARTOE
WAS NOG NOOIT
ZO MOOI
Reizen is ontspannen. Of dat nu op een
bankje in een mooi dorp is, struinend
door smalle straatjes of onderweg naar de
bestemming. Daarom kiezen we bij TUI
ervoor juist op dát moment extra comfort
te bieden. Ontspannen en comfortabel
reizen is wat ons betreft net zo’n must als
het zien van de Eiffeltoren in Parijs.
Alle busrondreizen en -excursiereizen
worden door KRAS Bus uitgevoerd met
een Comfort Class of Top Class touringcar.
Waarom...? Ontdek hieronder zelf maar
het verschil!

COMFORT CLASS

TOURIST CLASS

TOP CLASS

92 cm

85 cm

75 cm

Onderlinge stoelafstand

75 cm

Onderlinge stoelafstand

85 cm

Onderlinge stoelafstand

92 cm

Verstelbaarheid stoel

30 graden

Verstelbaarheid stoel

42 graden

Verstelbaarheid stoel

47 graden

Voetensteun

vast

Voetensteun

vast

Voetensteun

vast

TUI Busrondreizen en -excursiereizen
reizen niet met Tourist Class

•
•
•
•
•

toilet
airconditioning
koffiezetapparaat
koelkast
DVD-speler

Extra’s t.o.v. Comfort Class:
• glazen panoramadak
• compleet ingerichte keuken
met koffiezetapparaat
• zijdelings verstelbare stoelen
• USB-aansluiting
• camera op voorruit
• gratis wifi

TOP CLASS BUSREIZEN
«««««

NOOIT MEER UITSTAPPEN…

LUXE STOELEN MET EXTRA
VEEL BEENRUIMTE

Als je in onze Top Class touringcar stapt, is je reis je doel. Of het nu gaat

HEMELS UITZICHT DOOR
HET GLAZEN PANORAMADAK

om een rondrit in Londen, een route door het glooiende Toscane of rijden
langs fjorden en woest gebergte naar de Noordkaap: we brengen je ernaartoe
in dit parade paardje onder de touringcars. Van de eerste rij tot de laatste
zitplaats is het uitzicht ‘hemels’ door het glazen panoramadak. Met extra
beenruimte, comfortabele stoelen én de beste koffie aan boord was
Europa nog nooit zo mooi.

DINERBUFFET BIJ THUISKOMST
Wanneer je met Schema 1 of 2 reist staat er
bij thuiskomst in Nederland op het buswisselpunt in Asten een dinerbuffet klaar inclusief 1
drankje (fris of bier). Speciaal voor de reizigers
per Top Class touringcar hebben wij een aparte
ruimte gereserveerd.

GRATIS WIFI
EIGEN USB-AANSLUITING
HEERLIJKE VERSE KOFFIE
TUI-HOSTESS: JE GASTVROUW
AAN BOORD
MEEST ERVAREN CHAUFFEUR/
REISLEIDER TIJDENS JE REIS

TUI-HOSTESS, JE GASTVROUW
AAN BOORD
Tijdens de Top Class busreizen word je door
onze hostess extra in de watten gelegd. Zij
zorgt onderweg voor een vers gezet kopje
koffie, is altijd in voor een gezellig praatje
en biedt assistentie daar waar nodig. Samen
met een ervaren chauffeur zorgt ze voor een
heerlijk vakantiegevoel.

VOORDELIG OVERNACHTEN
OP JOUW OPSTAPPLAATS
GEMAKKELIJK EN COMFORTABEL!
Begin je vakantie ontspannen. TUI biedt de mogelijkheid om voorafgaand aan je vakantie te overnachten
in comfortabele hotels op diverse opstapplaatsen.
Heerlijk op je gemak opstaan, ontbijten en dan de
bus in. Zo wil je toch je vakantie beginnen?
Onderstaande overnachtingen kun je bij je boeking
reserveren. Indien je kiest voor één van de over
nachtingen, dien je bij boeking deze plaats als
opstapplaats te kiezen.

BEST WESTERN NOBIS ASTEN – WISSELPUNT
2-persoonskamer
1-persoonskamer
Excl. toeristenbelasting
Parkeren

v.a. € 34,75 p.p.
v.a. € 63,50 p.p.
€ 2,20 p.p.p.n.
v.a. € 15,-

MERCURE ZWOLLE
2-persoonskamer
v.a. € 32,50 p.p.
1-persoonskamer
v.a. € 65 p.p.
Parkeren		 gratis (max. 14 dagen, daarna € 15,- p.d. )

NOVOTEL BREDA
2-persoonskamer
1-persoonskamer
Excl. toeristenbelasting
Parkeren

v.a. € 37,50 p.p.
v.a. € 75 p.p.
€ 2,50 per kamer
gratis (max. 14 dagen, daarna € 15,- p.d. )

POSTILLION DEVENTER
2-persoonskamer
1-persoonskamer
Parkeren

(alleen te reserveren bij Schema 15 en 16)

v.a. € 37,50 p.p.
v.a. € 67,50 p.p.
gratis (max. 14 dagen, daarna € 15,- p.d. )

BUSWISSELPUNT IN ASTEN
Direct aan de A67, tussen Eindhoven en Venlo, tref je het buswisselpunt bij het Best Western Nobis Hotel in Asten.
Hier komen bijna alle bussen voor vertrek samen. Na de koffie stap je over op ‘je eigen bus’ en is het tijd om op pad te gaan.
Bij thuiskomst word je in Asten ontvangen met een Brabantse koffietafel (m.u.v. 4-daagse reizen) en word je vervolgens terug
naar je opstapplaats gebracht.

