
NIEUWSBRIEF MEI 2021
Beste reiziger,  
 
Bijna is het zover en kunnen wij u verwelkomen in één van onze touringcars! 
Wat hebben wij jullie gemist, maar ondertussen hebben wij een leuk programma voor dagtochten en 
meerdaagse reizen samengesteld en dit programma blijven wij verder aanvullen.  
 
Verderop in deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van onze reizen en dagtochten die wij op dit moment 
aanbieden, de volledige omschrijvingen vindt u op onze site www.ema-reizen.nl 
 
Wij voeren de reizen veilig uit en onder de dan geldende Corona maatregelen, voor vertrek ontvangt u hier 
van ons uitgebreid informatie over.  
 
MEERDAAGSE REIZEN: 
 
NEDERLAND: 
28 juni t/m 2 juli:   5- daagse reis naar Ootmarsum 
26 juli t/m 30 juli:  5- daagse reis naar Friesland- Rijs 
04 oktober t/m 08 oktober: 5- daagse reis naar Drenthe- Odoorn 
11 oktober t/m 15 oktober: 5- daagse reis naar Drenthe- Odoorn 
 
DUITSLAND: 
03 augustus t/m 07 augustus: 5- daagse reis Muggendorf- Fränkischen Schweiz 
28 november t/m 01 oktober: 5- daagse reis Sauerland- Herfstreis All Inclusive 
 
OOSTENRIJK: 
22 augustus t/m 29 augustus: 8- daagse reis naar Oberperfuss 
28 september t/m 04 oktober: 7-daagse reis naar Westendorf 
 
ENGELAND: 
19 september t/m 24 september: 6- daagse reis naar Canterbury 
 
DAGTOCHTEN: 
 

 06 juni: Op ontdekking in de Havens van Amsterdam (VERTREKGARANTIE) 
 15 juni: Verrassingstocht  
 09 juli: Op zoek naar Geluk…. 
 22 juli: Verrassingstocht 
 12 augustus: Verrassingstocht 
 20 augustus: Ontdek de Zaanse Schans vanaf het Water & Land 
 03 september: Prachtig Haarlem! 
 23 september: Muzikale cruise met MarieChristien op de Amsterdamse wateren… 
 29 september: Ladys’Day  
 08 oktober: Herfst in Deventer 
 19 oktober: Herfst verrassingstocht 
 26 oktober: van Heintje tot Hein Simons 
 09 november: Kraken in Hattem 
 13 november: De Koningin van het Levenslied: Corry Konings  



 24 november: Winter Cruise- Harderwijk 
 08 december: Adventsreis naar Oudenbosch met MarieChristien 
 09 december: Een muzikale Kerstshow  
 18 december: Kerst concert Andre Rieu- MECC Maastricht 
 21 december: Royal Christmas Fair in Den Haag 
 23 december: Kerstcircus met Hans Klok in Haarlem 
 26 december: 2e Kerstdag- Land van Maas en Waal 
 29 december: De laatste verrassingstocht van 2021 

 
 08 januari 2022: Nieuwjaarsconcert Andre Rieu- ZIGGO Dome Amsterdam 

 
 
In deze tijd hanteren wij een iets andere werkwijze bij boeking van dagtochten en meerdaagse reizen.  

 Geen aanbetaling bij boeking 
 Geen annuleringskosten als wij de door uw geboekte reis nog niet kunnen uitvoeren,  annuleren wij 

deze gratis (de annuleringsvoorwaarden en de daarbij behorende kosten blijven van kracht als u zelf 
de reis annuleert) 

 De boeking wordt pas definitief als wij veilig op reis mogen en kunnen, vanaf dat moment geldt dan 
de betalingsverplichting van de overeengekomen overeenkomst 

 
Mocht u nog een voucher of tegoed van ons hebben dan kan u deze op één van bovenstaande dagtochten/ 
reizen verzilveren. Heeft u in het afgelopen jaar ook een annuleringsverzekering afgesloten en kon de reis 
niet doorgaan, ivm COVID-19,  dan kan u de betaalde premie nog tot 01-07-2021 verzilveren bij het boeken 
van een reis. (de reisdatum mag later van dit jaar zijn)  
 
Wij zijn er in ieder geval klaar voor om weer onvergetelijke reizen te gaan maken, gaat u met ons mee?  
 
EMA Reizen 
 
 
Voor inlichten en/of  boekingen 040-204 41 45 of info@ema-reizen.nl u kan natuurlijk ook gewoon u reis of 
dagtocht makkelijk via onze site boeken.  
 

 
 
 

     
 

 

EMA Reizen 
Leemskuilen 38A 
5563 CL Westerhoven      
Tel: 040-2044145 
info@ema-reizen. nl 
 


