Keuzetours is de dagtochtenspecialist van West-Friesland
Keuzetours biedt een verscheidenheid aan keuze op het gebied van tours door het
pittoreske West-Friesland in Noord Holland. Bij een boeking van één van de
dagprogramma’s is dit inclusief een gids op de touringcar. U kunt kiezen voor een
tour in groepsverband of individueel. Maak een keuze uit de vele mogelijkheden die
te zien en te beleven zijn in het pittoreske West-Friesland.
Loek Bakker is een groot liefhebber van West-Friesland. Hij kan het dan ook niet
begrijpen als mensen zeggen dat er daar niets te beleven valt. Volgens hem zijn er
talloze mogelijkheden, en hij wil die benutten en laten zien aan iedereen die dat maar
wil. De dagtochten zijn voor iedereen leuk. Het is ook leuk als bedrijfsuitje, een
familiedag, voor groepen en voor mensen buiten West-Friesland.
Tour met gids
Loek rijdt mee als gids en verteld u alles wat er te vertellen valt. Hij plant ook de
route, weet alle plekjes en leuke anekdotes te vinden en te vertellen. De tours zijn niet
alleen erg leuk, ze kunnen ook leerzaam zijn. Het is namelijk ook mogelijk om
bijvoorbeeld een kijkje te nemen bij een grasdrogerij: hoe werken ze daar, wat
gebeurt er met het gras, hoe wordt dat zo’n mooi pakket, waar gaat het naartoe en wat
gebeurt er mee? Dit zijn vaak dingen die voor vanzelfsprekend worden genomen maar
verder weet bijna niemand hoe het werkelijk zit en wat de reden is van iets.
Keuzetours heeft genoeg keuzes
Keuzetours zou geen keuzetours heten als er niet genoeg keuze is en/of
mogelijkheden zijn! Zijn er mensen die van cultuur houden dan is er de artistieke tour.
Ben je een echte natuurliefhebber, dan weet Loek de mooiste plekjes te vinden. Ook
is de bollen- of molentour een optie. Er zijn nog veel meer mogelijkheden: ritjes in
het kader van verrassing, binnendijk, buitendijk, koppiestik, gezondheid, makenkijken-doen of van A naar Z. Het is ook mogelijk om een eigen tour samen te
stellen. Er is dan een keuze uit een grote lijst waarop aangegeven kan worden welke
bezienswaardigheden en/of activiteiten men in de dag tour wilt zien en/of meemaken.
De dagtochten beginnen met koffie en cake bij Eetcafé de Lindeboom in Westwoud.
De Tours eindigen daar ook, en kunnen de deelnemers ervoor kiezen om daar dan te
dineren of ander vermaak/terras. De kosten zijn afhankelijk van de te bezoeken
attracties en mogelijkheden voor lunch en diner. De tours kunnen inclusief of
exclusief bus geboekt worden: Heeft u de bus, dan hebben wij de tour!
Wij leiden u per touringcar door ons mooie West-Friesland, met pittoreske dorpjes,
schitterende vergezichten en zijn mooie natuur. Een ontspannende rit die een
onvergetelijke indruk bij u zal achterlaten van deze bijzondere streek. Laat u
informeren door Loek Bakker en vraag naar de mogelijkheden.

Keuzetours.nl
Tel. 06 - 51437119
info@keuzetours.nl

