
5-DAAGSE EXCURSIEREIS NAAR PARKHOTEL IN LUNTEREN 
 

Voor de Zomervakantie 2023 hebben wij in samenwerking met BTR-reizen een 5-daagse 

excursiereis samengesteld.  

 

Deze 5-daagse bus 

excursie/vakantie reis naar 

Parkhotel ‘Hugo de Vries’ in 

Lunteren op de Veluwe vindt 

plaats van zondag 16 juli tot 

donderdag 20 juli 2023 

Al vele seniorengroepen 

gingen u voor naar Parkhotel 

Hugo de Vries in het Veluwse 

Lunteren. 

 Uit ervaring weten wij dat De 

Veluwe erg gewild is bij vele 

senioren. Niet zo verwonderlijk 

gezien het mooi centraal in Nederland gelegen is en bestaat uit een prachtig aan een gesloten 

natuurgebied met fraaie bossen enorme heidevelden en zandverstuivingen. Daarnaast zijn er 

schattige Veluwse dorpjes en veel bezienswaardigheden met typische Veluwse Folklore en oude 

ambachten. Dit zijn dé ingrediënten voor een mooi en onvergetelijke seniorengroepsreis. 

Parkhotel Hugo de Vries 

Parkhotel Hugo de Vries is een relatief kleinschalig hotel, gevestigd in een Jugendstil pand uit 1904, 

waar 'kwaliteit' en 'gastvrijheid' al jaren de boventoon voeren. 

In Parkhotel Hugo de Vries voelt u zich meteen 'thuis'. ledere ochtend kunt u genieten van 

een uitgebreid ontbijtbuffet in de voormalige woonkamer van Hugo de Vries, een beroemde 

botanicus. Voor het diner gaat u aan tafel in het gezellig en knus ingerichte restaurant. Bij 

mooie weer kunt u met elkaar heerlijk relaxed genieten in één van de mooie hoteltuinen.  

De kamers zijn allemaal drempelvrij en bevinden zich op de begane grond. Ze zijn smaakvol 

ingericht en voorzien van modern comfort als; een comfortabel boxspring bed, een douche, 

toilet en televisie. 

Bij het team van Parkhotel de Vries bent u in "vertrouwde handen". Naast en goede verzorging 

met op gezette tijden een kopje koffie of thee met een koekje, hebben zij voor iedere groep 

een leuk en onderhoudend programma als; een Oud Hollandse spelletjes avond, en een 

gezellige avond met livemuziek van Hugo's huisband. Daarnaast bent u vanuit Parkhotel Hugo 

de Vries vrijwel direct in het centrum van Lunteren met het gezellige voetgangersgebied.  

De touringcar 

De reis wordt uitgevoerd met een luxe Keurmerk touringcar, welke u het volgende comfort 

biedt: verstelbare zitplaatsen met voetsteunen en cateringkleppen, klimaatbeheersing met 

airco, toilet, koelkast, koffiebar en installatie met radio, microfoon, cd en dvd. Uiteraard zal d e 

reis uitgevoerd worden door een ervaren chauffeur tevens reisleider.  

Reisprogramma van dag tot dag 

Zondag 16 juli 2023: heenreis via De Smickel in Soest naar Parkhotel Hugo de Vries. 

's Morgens om 09.30 uur vertrekt u vanaf uw opstaplaats. Hierna reist u comfortabel per luxe 

touringcar naar Soest voor een heerlijke pannenkoekenlunch in het sfeervolle restaurant De 

Smickel. 's Middags volgt uw chauffeur een mooie route door de Geldersche Vallei naar 

Parkhotel Hugo De Vries in Lunteren. Na de kamerindeling kunt u rustig het hotel met zijn 



mooie tuinen verkennen. 's Avonds gaat u aan tafel voor een heerlijk diner en later nog een 

heerlijk kopje koffie of thee met koekje. 

Maandag 17 juli 2023: over de Veluwe met gids 

Deze vakantiedag doen we het lekker rustig aan. Na het ontbijt bent u vrij om uw 

vakantieplaats Lunteren te verkennen. In de ochtend wordt u uitgenodigd voor een kopje 

koffie of thee met een koekje. Na de lunch vertrekken we met de touringcar onder leiding van 

een boswachter voor een mooie tocht over de Veluwe. Dit wordt een prachtige kennismaking 

met Nederlands grootst aaneengesloten natuurgebied met mooie bossen, heidevelden, 

zandverstuivingen en idyllisch gelegen Veluwse dorpjes. De boswachter verteld u veel over de 

natuur maar ook over de dierenbewoners van de Veluwe. Deze interessante kennismaking met 

de Veluwe eindigt weer bij Parkhotel Hugo de Vries waar u 's avonds kunt genieten van een 

heerlijk diner. 

Na het diner organiseert het hotelteam een Oud Hollandse spelletjes avond met kaas plankje. 

Dinsdag 18 juli 2023: Bezoek bakkersmolen van Bakkerij Schuld in Elburg 

Na het uitgebreid ontbijtbuffet doen wij het rustig aan, want tegen 10.30 uur neemt u chauffeur u 

mee voor een mooie tour over de Veluwe naar Bakkermolen van bakkerij Schuld in Elburg. Dit een 

heeft een prachtige lunchroom, desem bakkerij, chocolaterie, kleine ijsfabriek en bakkersmolen 

van Schuld, de Koninklijk onderscheiden bakker uit Oldebroek. Alles is onder 1 dak in hetzelfde 

gebouw, zelfs de molen ingang. 

 

Hier gaat u aan tafel voor een heerlijke bakkersmolen lunch met diverse belegde broodjes, 

kalfskroket en een Deens koffiebroodje, koffie/thee/melk en een presentatie, loop daarna zelf 

rond in de prachtige desembakkerij, winkel, chocolaterie en ijsmakerij met proeven van 

producten Na dit bezoek gaan we naar het centrum van dit voormalige Zuiderzee stadje. Hier 

bent u lekker vrij om dit historische stadje te bezoeken of een wandeling langs het leuke 

haventje te maken en een lekker visje te kopen. 

Woensdag 19 juli 2023: Veluwse Weekmarkt in Putten en Kijk en Luistermuseum in 

Bennekom  

Na het ontbijt staat uw chauffeur weer voor met zijn touringcar en neemt u mee naar Putten 

waar u op het Kerkplein de Veluwse weekmarkt bezoekt. Er zijn enthousiaste marktkooplui die 

een uitgebreid assortiment aanbieden. Van ambachtelijke streekproducten tot de heerlijkste 

delicatessen, van regionale lekkernijen tot schoenen, stoffen, bloemen en nog veel meer. 

Daarnaast kunt in het centrum van Putten nog lekker winkelen of een restaurantje bezoeken.  

    Eind van de ochtend gaan we terug naar Parkhotel Hugo de Vries voor een heerlijke lunch. 's 

Middags gaan we naar Bennekom voor een bezoek aan het Kijk en Luistermuseum. Hier vindt u de 

meest uiteenlopende draaiorgels, straatpiano's, speelkasten, speeldozen en muziekautomaten. 

Tijdens ons bezoek worden deze mechanische muziekinstrumenten gedemonstreerd, van carillon tot 

draaiorgel. Ontdek hoe je vroeger van muziek genoot toen er nog geen elektriciteit was en 

streaming, cd-spelers en radio nog niet bestonden. Begin van de avond gaan in ons hotel weer aan 

tafel voor een heerlijk diner.  

    Na het diner organiseert het hotelteam een gezellige avond met 2 rondjes bingo. 

De laatste avond in Parkhotel Hugo de Vries staat er een gala diner met mooie gedekte 

tafels met bediening in gala kleding op het programma. Er is een gastheer of vrouw 

aanwezig die aangevraagde liedjes draait, wellicht gaan de voetjes nog van de vloer. 

Donderdag 20 juli 2023: terugreis via de Weistaar in Maarsbergen 

Na het uitgebreid ontbijtbuffet gaan we de koffers pakken en afscheid nemen het 

enthousiaste team van Parkhotel Hugo de Vries. De touringcar staat weer klaar en de 

chauffeur neemt u mee naar Kaasmuseum en Partyboerderij De Weistaar. De Weistaar is 

prachtig landelijk gelegen in Midden-Nederland met uitzicht over de weilanden waar koeien 



en paarden grazen. U bent er even helemaal uit. We worden ontvangen in de koffiekamer 

van Partyboerderij De Weistaar. Onder het genot van een heerlijk kopje koffie met iets 

lekkers krijgen we een korte film te zien over het maken van kaas en boter. Tijdens deze film 

krijgt u twee soorten kaas te proeven. Vervolgens brengen we een bezoek aan het Kaas - en 

Botermuseum en de kaasmakerij, waar vroeger de kaas werd gemaakt. We eindigen ons 

bezoek in de Landwinkel waar u tal van Hollandse lekkernijen en souvenirs aantreft. Hierna is 

het tijd voor of heerlijk lunch bestaand uit een uitgebreide koffietafel met soep.  

Vervolgens brengen wij u weer naar uw opstaplaats(en). 

 

Reissom: 

€ 580,00 per persoon bij minimaal 35 personen 

€ 565,00 per persoon bij minimaal 40 personen 

€ 550,00 per persoon bij minimaal 45 personen 

Toeslag 1-persoonskamer: 

• Toeslag C 40,00 voor de 10 x 1-persoons kamer. 

• Toeslag C 60,00 voor de 05 x 2-persoons budgetkamers voor alleen gebruik 

• Al deze kamers hebben een goed ventilatiesysteem 

Bij de prijs inbegrepen: 

• Reis per luxe touringcar met ervaren chauffeur / reisleider 

• Hotelverzorging op basis van half/volpension (logies, ontbijtbuffet, lunch en diner)  

• Kamers begane grond met modern comfort 

• Gezellig avondprogramma bestaand uit: 

o oud Hollandse spelletjes avond met kaas plankje. 

o gezellige avond met 3 rondjes bingo 

o gezellige gala avond met gastheer of vrouw met muziek 

• Gratis WiFi in het hotel 

• 2 x lunch in het hotel en 3 x lunch onderweg 

• Bijdrage SGR. 

• Toeristenbelasting 

 
Prachtig excursieprogramma bestaand uit: 

• Middag excursie met boswachter over de Veluwe 

• Bezoek weekmarkt in Putten en Kijk en Luistermuseum in Bennekom 

• Bezoek Bakkers molen met lunch in Elburg 

• Koffie met lekkers, bezoek kaasmakerij en afscheidslunch in Maarsbergen 

Niet bij de prijs inbegrepen: 

• Overige verteringen en aankopen van persoonlijke aard 

• Eventuele reis- en/of annuleringverzekering 

• Administratiekosten C 7,50 per boeking als iedereen apart een factuur krijgt 

 

 


