
FLYER  R E I Z E N  2 0 2 0 
 

 

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

 
 

 

                      ROYAL CLASS TOURINGCARREIS 
 

             5 dagen SCHWARZWALD (STANDPLAATS RASTATT) 
 

 

Reisperiode: woensdag 20/05 t/m zondag 24/05/2020. 
Reissom €. 545,00 p.p.; toeslag 1 pers. kamer €. 70,00. 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 & Utrecht. 

 
De heen- en terugreis gaan voornamelijk via de autowegen met diverse stops onderweg, In Rastatt logeren wij 4 
nachten in het gastvrije Best Western hotel Rastatt op 5 minuten wandelen van het station. Alle kamers zijn voorzien 
van bad/douche/toilet, föhn, minibar en TV. Het hotel biedt verder o.a. een sauna, lift, bar en een restaurant. Tijdens 

het verblijf staan de volgende excursies op het programma : tramrit Kehl – Strasbourg &  stoomtrein Chemin de Fer 
Forestier d’Abreschviller, Bahnhof Weissenstein & Karlsruhe met depot 1913 en rondrit met historische materieel;  
ritten met de Murgtalbahn en de Renchtalbahn + Merkurbergbahn. 

 
 

 

 

      RAILHOBBY SPECIAL TOURS  
 

         6 DAGEN ISLE OF MAN ( DOUGLAS ) 
 

 

Reisperiode : donderdag 25/06 t/m dinsdag 30/06/2020 
Reissom €. 1.195,00 p.p.; toeslag 1 pers. kamer €. 95,00 . Toeslag ruimbagage (20 kg) €. 50,00 

Annuleringsverzekering €. 83,00.  De reis wordt uitgevoerd op basis van half pension. 

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

Dag 1: Met FlyBE via Manchester naar Douglas op The Isle of Man. 5 

nachten verblijf op basis van half pension in The Empress Hotel op de 
Central Promenade, waar 
de paardentram haar 
diensten uitvoert. Alle 
kamers met bad/douche 
/toilet, föhn, TV, WiFi en 
koffie-/thee voorziening. 

Dag 2: Met de Isle of 
Man Steam Railway naar 

Port Erin, bezoek rail-
waymuseum & Castle-

town met Castle Rushen; terug per bus naar Douglas.  

http://www.railhobbyreizen.nl/


Dag 3: Met de Manx Electric Railway naar Laxey, met de Snaefell Mountain Railway naar het hoogste punt van het 
eiland - bezoek Laxey Wheel “Lady Isabella”en rit met de Great 

Laxey Mine Railway. Dag 4 : Met de bus naar Peel en aansluitend 

naar Ramsey (lunchpauze); met de Manx Electric Railway naar 
Groudle en aansluitend bezoek aan en rit met de Groudle Glen Railway.  Dag 5: vrije dag. Dag 6: transfer naar de 
airport voor de terugvlucht via Birmingham (overstappen) naar Amsterdam. 

 
 

      RAILHOBBY SPECIAL TOURS  
 

         8 DAGEN ISLE OF MAN & DUBLIN 
 

 

Reisperiode : donderdag 25/06 t/m donderdag 02/07/2020 

Reissom €. 1.695,00 p.p.; toeslag 1 pers. kamer €. 185,00 . Toeslag ruimbagage (20 kg) €. 60,00 
Annuleringsverzekering €. 115,00. De reis wordt uitgevoerd op basis van HP/logies & ontbijtbuffet; 

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

 

 
Dag 1 t/m 5 : zie boven. Dag 6: transfer naar de luchthaven voor de 
vliegreis naar de Ierse hoofdstad Dublin. Wij logeren twee nachten 
op basis logies & ontbijtbuffet in The Ripley Court hotel nabij Con-
nolly Train Station. Alle ka-

mers met faciliteiten. Wij 

maken uitgebreid kennis met 
de beide tramlijnen van LU-
AS.    Dag 7: vandaag o.a. 
sightseeing Dublin,  een 
retourrit met de DART naar 
Dun Loghaire en een kijkje in 

het “Temple Bar District “.  Liefhebbers kunnen ook kiezen voor een bezoek 
aan de Guiness Brewery of aan de Jameson Whisky Distillery. Dag 8 : per bus 
naar Dublin airport en met Aer Lingus direct naar Amsterdam. 

 
 

      RAILHOBBY SPECIAL TOURS  
 

         7 DAGEN BORDEAUX & BASKENLAND 
 

 

Reisperiode : woensdag 02/09 t/m dinsdag 08/09/2020 
Reissom €. 1.395,00 p.p.; toeslag 1 pers. kamer €. 295,00 . Toeslag ruimbagage (23 kg) €. 50,00 

Annuleringsverzekering €. 98,00. De reis wordt uitgevoerd op basis van logies & ontbijtbuffet; 

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

 
Dag 1 & dag 2 : Per KLM naar Bordeaux; 2 nachten logies & onbijt in het 
IBIS Bordeaux Centre – Gare Saint-Jean hotel. Alle kamers met facilitei-
ten.  Uitgebreide kennismaking met de stad en het tramnet.  Dag 3 : per 

TGV naar Hendaye en aansluitend met EuskoTren naar de Spaanse bad-
plaats San Sebastián; 2 nachten logies & ontbijt in hotel Anoeta. Dag 4 : 
bezoek aan het Baskische spoorwegmuseum in Azpeita en retour stoom-
rit naar Lasao. Dag 5 & 6 : met EuskoTren naar Guggenheimstad Bilbao 
voor 2 nachten logies & ontbijt in het centraal gelegen NYX hotel. Alle 
kamers met bad/douche & toilet. Wij maken ritten op de tram en metro-

lijnen; bezoeken werelds oudste zweefbrug en gaan met de 100 jarige 

funicular naar de top van Mount Artxandra. De stad wordt verder ver-
kend per Hop on Hop off bus. Dag 7 : Vanaf Bilbao vliegen wij met de KLM rechtstreeks terug naar Amsterdam.  


