
 

 

 

FLYER  R E I Z E N  2 0 1 9 
 

 

Het volledige programma  kunt u  per telefoon, fax of e-mail aanvragen 
of downloaden via www.railhobbyreizen.nl. 

 

 

                      ROYAL CLASS TOURINGCARREIS 
 

             5 dagen BAYERN (STANDPLAATS MARKTBREIT) 
 

Reisperiode: woensdag 29/05 t/m zondag 02/06/2019. 
Reissom €. 545,00 p.p.; toeslag 1 pers.kamer €. 80,00. Annuleringsverzekering €. 40,00. 

De reis wordt uitgevoerd op basis van half pension (ontbijtbuffet & diner) 
In- en uitstapplaatsen: Alphen a/d Rijn,Den Haag, Driebergen/Zeist, Rotterdam & Velp. 

 

Voor deze (Hemelvaarts)reis hebben wij de Duitse deelstaat Bayern uitgekozen, omdat o.a. het Bayerisches Eisen-
bahnmuseum in Nördlingen met allerlei festiviteiten haar 50 jarig jubileum 

viert. Daarnaast bezoeken wij de (tram)steden Neurenberg & Würzburg; 
een oude Schienenbus voert ons over de Mainschleifenbahn; er staan be-
zoeken aan het fraaie Verkehrsmuseum Nürnburg, het   historische tramde-
pot St. Peter en het Eisenbahnmuseum Würzburg gepland. Tot slot ook nog  
een rit met de Partybahn over het tramnet van Würzburg. 
 
Wij logeren vier nachten op basis van half pension (ontbijt & dinerbuffet) 

in het bijzonder gastvrije InHotel Mainfranken in het historische stadje 
Marktbreit aan de rivier de Main even ten zuiden van Würzburg. Alle ka-

mers zijn voorzien van TV/douche/toilet/föhn en (gratis) Wifi. Het hotel 
biedt verder o.a. een lift, bar, fitnessruimte, sauna en een terras. Markt-

breit heeft een directe treinverbinding (Regionalbahn) met o.a. Würzburg . 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Het vervoer tijdens deze reis geschiedt met de nieuwste touringcar 
van onze reispartner Th. Lubbe Reizen uit 
Zoeterwoude. 
De touringcar (49 zitplaatsen)  is uitgerust 

met o.a. verstelbare stoelen,video, toilet en 
koffiebar. 
 
De touringcar wordt bestuurd door onze vas-
te chauffeur Ben Hoogstraten . 
 

De excursiebijdrage wordt bepaald op basis 
van het aantal deelnemers aan deze reis. 

 
 

 

http://www.railhobbyreizen.nl/


 

      RAILHOBBY SPECIAL TOURS  
 

    8 dagen WENEN, BRATISLAVA & BUDAPEST 
 

 

Reisperiode : zondag 01/09 t/m zondag 08/09/2019 
Reissom €. 1.095,00 p.p.; toeslag 1 pers.kamer €. 185,00 . Annuleringsverzekering €. 75,00. 

De reis wordt uitgevoerd op basis van logies & ontbijtbuffet; 

alle entrees, bus, tram- en treinritten zijn bij de reissom inbegrepen! 
Vertrekplaats : Amsterdam Schiphol Airport.  Max 15 deelnemers. 

 

Per KL 1845 vanaf Schiphol rechtstreeks naar 

Schwechat, de luchthaven van Wenen en aanslui-

tend reizen wij per railjet naar Wien Hauptbahnhof. 

Schuin tegenover het station staat het comfortabele 

*** hotel Prinz Eugen. Alle kamers zijn voorzien 

van bad of douche en toilet,mini koelkast, safe, 

Wifi, telefoon en TV. Het hotel beschikt over twee 

liften. Wij verblijven hier vier nachten op basis van 

logies en ontbijt(buffet).  

Iedere deelnemer ontvangt een Wien-Karte, waar-

mee je 72 uur onbeperkt van het openbaar vervoer 

in Wenen gebruik kunt maken. 

 

Naast een uitgebreid “Wenenprogramma “ met o.a. 

museumbezoeken, tramritten en aandacht voor de 

muziek maken wij ook een dagtocht naar Bratislava. 

Heen per boot via de Donau en terug per trein; tijdens 

het verblijf in de Slowaakse hoofdstad bezoeken wij 

o.a. het spoorwegmuseum Vychod en maken per tram 

kennis met de stad. 

De derde hoofdstad tijdens deze reis is het Hongaarse 

Budapest, eveneens als Wenen en Bratislava gelegen 

aan de rivier de Donau. Wij logeren hier drie nachten 

in het centraal gelegen Silver Hotel Budapest City 

Center. De kamers zijn voorzien van douche en toilet, 

haardroger, internet, airco en TV. Het hotel (lift aan-

wezig) ligt aan het groene Hunyadiplein op korte af-

stand van metrostation Vörösmarty. In Boedapest 

rijden niet alleen bussen en metro’s rond. Maar er 

rijden ook trams. Ideaal! Sterker nog, tramlijn 2 

wordt beschouwd als een van de mooiste tramlijnen 

ter wereld.  Tijdens het verblijf in Budapest bezoeken 

wij o.a. het grootste openluchtpark van Europa 

voor historische treinen met meer dan 100 lo-

comotieven en wagons. Verder maken wij een 

rit met de befaamde “ Kinderspoorlijn “ in het 

mooie stadsgedeelte Pest, reizen per trein naar 

het romantische en schilderachtige stadje  Szen-

tendre in de Donauknie en maken natuurlijk ook 

een boottocht op de Donau. Iedere deelnemer 

ontvangt een 72-uur kaart voor het openbaar 

vervoer. 

 

 

Op de laatste reisdag volgt een transfer naar de luchthaven van 

Budapest en vliegen we met een toestel van de KLM terug naar 

Amsterdam. U staat om ca. 19:15 uur weer op Nederlandse bodem. 
 


