Kerstdagtocht
Dordrecht
Kerstmarkt Dordrecht
In de aanloop naar de feestdagen kun je in het weekend van 13 tot en met 15
december in Dordrecht genieten van de grootste en meest sfeervolle Kerstmarkt van Nederland. In de historische binnenstad kun je, tussen honderden kramen en meerdere podia, de ultieme kerstsfeer ervaren. De honderden
monumenten die de stad rijk is en de iconische binnenhavens vormen het decor
voor een route van kramen en pagodes.

Proef de ultieme kerstsfeer
De Kerstmarkt Dordrecht is dé plek om optimaal in de kerstsfeer te komen. Honderden lichtjes sieren de stad, kerstliederen klinken door de straten en geurige lekkernijen wachten je op. Mocht je nog niet in de kerststemming zijn, na een bezoek aan de Kerstmarkt Dordrecht kun je daar
niet meer onderuit!
Zeker niet na een bezoek aan de Houttuinen, met uitzicht op de prachtige
Nieuwe Haven. Hier kun je in een echte arrenslee met de Kerstman op de
foto.

14-12-2019
Opstaplocaties:
Sassenheim:
09:00 Parklaan bushalte Parklaan
09:05 Parklaan bushalte Raadhuis
09:10 Hoofdstraat bushalte Zuiderstraat

Programma:

Voorhout:
09:20 Oosthoutlaan, buhalte Oosthoutlaan
09:35 Jac. V. Beieremweg bushalte Gem. huis

U wordt ‘s morgens opgehaald door een luxe touringcar, in de touringcar wordt u
voorizen van koffie en thee.

09:40 Heerenweg bushalte Kievietspark

Rond 12:00 uur arriveren we in Dordrecht

Oegstgeest:

Om 17:00 vertrekken we weer uit Dordrecht, richting Pijnacker, naar restaurant Tout Le
Monde voor een heerlijk 3-gangen diner.

09:50 Laan van oud Poelgeest bushalte Abtspoelweg

Na het Diner staat de bus klaar om weer naar huis te vertrekken.

Leiden:
10:00 Ketelmeerlaan bushalte Arendhorst
10:10 Leiden trasferium

Prijs:

Wassenaar:
10:20 Rijksstraatweg bushalte Deijleroord
Den Haag:
10:30 Prinsessegracht bij de KABK
10:45 Almeloplein bushalte richting Vrederust

€32,50
dit is incl.:
•

busreis incl koffie/thee

•

3-gangen diner excl. consumpties

10:55 Lozerlaan eindpunt RR4 (driehoekflat)

Voor reserveren of informatie kunt u mailen naar:

11:00 Hengelolaan kruising Landzijde bushalte lijn 25 (vierkantflat)

info@maribus.nl

11:05 Lozerlaan halte Melisstokelaan richting westland (cirkelflat)

Info.maribus@gmail.com

11:10 Lozerlaan halte Erasmusweg richting westland (sterflat)

Of bezoek onze website: Www.maribus.nl

MaRiBus is onderdeel van CLD.st The Indian Outlaws. KvK 62577808

