
DAGTOCHT  Schiermonnikoog
 zondag

19 maart 2017

Prijs: €59,- p.p.
o.a. met KAMERMUZIEK

van het NNO

Laat u meevoeren op warme prille 
voorjaarsgolven van de Waddenzee 
naar de speelse, meeslepende noten 
van het NNO Ivoriana Trio…

MOOI SCHIERMONNIKOOG 
Schiermonnikoog is een paradijs voor fietsers en wandelaars, 
maar het is óók een idyllisch oord voor muziek! 
Per comfortabele touringcar van Arriva Touring, rijden wij u via 
een mooie route door het Lauwersmeergebied naar de veer-
boot van Wagenborg Passagiersdiensten in Lauwersoog, de 
afvaart is om 09:30 uur. De overtocht naar Schiermonnikoog 
duurt circa 45 minuten. Op het heerlijke Friese Waddeneiland 
aangekomen staat er op de kade een touringcar klaar die u 
naar Hotel Brasserie Om de Noord brengt. Hier wordt u hartelijk 
ontvangen door de eigenaren Etty & Ger, zij verwennen u met 
een drankje en een lekker huisgemaakt worstenbroodje. 

Hotel Om de Noord

Een paradijs voor wandelaars en fietsers



KORTING 

op het bijwonen van het 
Kamerconcert NNO

om 14:00 uur
in Hotel ‘Om de Noord’ 

à € 12,50 (i.p.v. €15)

bent u ‘Vriend van het NNO’ 
dan krijgt u éxtra korting

op het Kamerconcert,
u betaalt €10,- (i.p.v. €15,-) 

(kaarten op basis van beschikbaarheid)

OPTIONEEL
•	 fiets	&	fietskaart
•	 Luxe	fiets	met 

versnellingen €5,50
•	 e-bike €12,- 

HET IVORIANA TRIO 
Het Ivoriana Trio, bestaande uit musici van het  NNO 
nodigt u uit om in de sfeervolle ambiance van het hotel 
gratis de repetitie bij te wonen voorafgaand het con-
cert dat daar ‘s middags gegeven wordt! Onder het 
genot van een drankje en in alle rust, kunt u luisteren 
naar de warme klanken van klarinet, fagot en piano, 
met werken van o.a. Beethoven, Glinka en Poulenc. Zo 
leert u drie getalenteerde en gepassioneerde musici 
van het NNO van heel dichtbij een beetje kennen.

Schiermonnikoog kijkt uit naar uw komst!

ONTDEK HET EILAND
Na de repetitie heeft u ruim de tijd om ook zélf het 
eiland te ontdekken. Wandelen, fietsen een (kunst)
tentoonstelling binnenlopen of misschien wel een 
bezoek brengen aan het Bunkermuseum, het is aan u!
Mocht u het Kamerconcert van 14:00 uur willen bijwo-
nen, dan kunt u ons dat bij boeking doorgeven.



Ook in de maand maart is dit mooie
Waddeneiland meer dan de moeite
waard om te bezoeken, want ieder
jaargetijde kent hier zijn eigen charme…

INFORMATIE
PRIJS €59,- per persoon
excl. €2,50,- reserveringskosten

OPSTAPPLAATSEN
in Groningen, Drenthe 
Aanmeldingen gaan op 
volgorde van binnenkomst!  

INBEGREPEN
• Groningen of Drenthe 

per comfortabele touringcar (ARRIVA TOURING)    
• een kopje koffie/thee met (Groninger)koek 

op de heenreis in de touringcar 
• retourticket voor de veerboot 

Lauwersoog/Schiermonnikoog
• touringcarvervoer op Schiermonnikoog
• ontvangst in Hotel Brasserie Om de Noord met een 

drankje en een huisgemaakt worstenbroodje
• bijwonen van de repetitie in Hotel Om de Noord 

van het Ivoriana Trio 
• fiets- & wandelroutekaart van het eiland 

Schiermonnikoog 
• Goodiebag van het NNO  
• begeleiding van een gastvrouw of –heer van 

Carla Oortwijn Travel & Events gedurende het gehele 
arrangement 

Dit arrangement is tot stand gekomen in samenwerking met:
Kamermuziek NNO, Hotel Om de Noord, Wagenborg Passagiersdiensten,
ARRIVA	TOURING	en	Carla	Oortwijn	Travel	&	Events.

RESERVEREN
www.carlaoortwijnevents.nl

Tel: 0592 – 703008
(di-vrij 09:00 – 16:30 uur)

of via e-mail: 
info@carlaoortwijn.nl 

Ontdek Schiermonnikoog


