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ROYAL CLASS TOURINGCARREIS 
 

 
 

5 DAGEN SCHWARZWALD (Rastatt) (Hemelvaartsreis) 

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

Annuleringsverzekering €. 40,00. Alle kamers met TV/douche/toilet/WiFi 
In- en uitstapplaatsen : Rotterdam, Den Haag, Alphen a/d Rijn, Utrecht &  Driebergen/Zeist 

 

 
Voor deze (Hemelvaarts)reis hebben wij als standplaats Barock Stadt Rastatt in de Duitse deelstaat Baden-
Württemberg uitgekozen. De stad heeft ca. 50.000 inwoners, ligt in het Zwarte Woud (Schwarzwald) even ten 
zuiden van tramstad Karlsruhe. De Rijn vormt de westgrens van de stad en dat is tevens de grens met Frankrijk. 
Door de stad stroomt de rivier de Murg. De excursiebijdrage (entree’s, ritten e.d.) wordt tzt bepaald. 

 

Woensdag 20 mei 2020 
Via de instapplaatsen naar ons koffieadres nabij Cuijk en aansluitend volgen wij de Duitse autobahn langs o.a.  
Bonn, Koblenz en Ludwigshafen richting Karlsruhe en tot slot naar onze standplaats Rastatt.  De lunchpauze 

houden wij in Raststätte Brohtal West en de 
theestop in Rastätte Bruchsal West.  Wij logeren vier 
nachten in het Best Western Hotel Rastatt.  In dit 
driesterren hotel zijn alle (rookvrije)kamers voorzien 

van bad/douche en toilet, föhn, minibar, airco, TV en 
WiFi. In restaurant The Green Garden worden het 
ontbijt (buffet) en het diner gebruikt. Het hotel biedt 
verder o.a. een terras, lift, sauna en een bar. Het 
historische stadscentrum van Rastatt ligt op 20 
minuten lopen. De barokke residentie Rastatt, het 
"Badische Versailles", is al meer dan 300 jaar het 

pompeuze centrum van de stad en wordt beschouwd 
als een van de mooiste barokke kastelen in 
Duitsland.  Het station van Rastatt bevindt zich op 5 
minuten wandelen. In ca. 20 minuten reist u met de 
S-Bahn naar Karlsruhe Hbf. 

 

Donderdag 21 mei 2020 

Na het ontbijtbuffet reizen wij per touringcar naar de stad 
Kehl en nemen daar vanaf de beginhalte Kehl Rathaus 
tramlijn D naar Strasbourg, een rit van ca. 25 minuten. De 
hoofdstad van Europa is niet aleen een interessante 
“tramstad”, maar ook een Kunst- en Geschiedenisstad, 
bekend om haar uitzonderlijke bouwwerken. 

Het Kleine Frankrijk, pittoresk en uiterst romantisch, is de 
oude wijk van de leerlooiers, de molenaars en de vissers. 
De grote, puntige daken die men er tegenkomt dienden 
weleer om huiden te drogen. Het Leerlooiershuis langs het 
water, uit 1572, is er een mooi voorbeeld van. Langs de 
charmante oevers van de Ill net als in de autovrije 
steegjes van het Kleine Frankrijk kan men zowel de mooie 

vakwerkhuizen ontdekken als een aangename tijd beleven. Het panoramisch terras van de Vaubandam bezit een 

mooi uitzichtpunt over de overdekte bruggen, het Kleine Frankrijk en de kathedraal. Wij verblijven ca. 3 uren in 
Strasbourg. Tijd genoeg om de stad te verkennen per tram, een boottocht te maken, te shoppen of om Klein 
Frankrijk eens goed te verkennen. Uw reisleider organiseert een tramexcursie, dus met hem kunt u ook mee!  



’s Middags rijden wij via o.a. Saverne en Sarrebourg 
naar Abreschviller. Hier  bezoeken wij de Association 
du Chemin de Fer Forestier d’Abreschviller. Wij rijden 
in een authentieke stoomtrein door het 

schilderachtige landschap van het Saar Rouge-dal. In 
totaal duurt het programma 1u30, inclusief  het 
bezoek van een voormalige zagerij in Haut-Fer aan 
het eindpunt van Grand-Soldat. De mogelijkheid 
bestaat ook nog dat de trein tijdens de rit door 
Indianen wordt overvallen!! Na aankomst houden wij 
nog een korte theestop en stappen dan in de 

touringcar, die ons door de uitlopers van de Vogezen 
met o.a. de plaatsen Phalsbourg, Haguenau en 
Roppenheim naar onze standplaats Rastatt 
terugbrengt. Het diner wordt in het hotel gebruikt. 

 

 

 

Vrijdag 22 mei 2020 
Na het ontbijtbuffet toeren wij eerst naar Pforzheim 
voor een bezoek aan Bahnhof Weissenstein, de 
thuishaven van de Eisenbahnfreunde Pforzheim e.V. 
Zij zijn een van de weinige verenigingen met een 
echt treinstation. Dit voormalige station " 

Weißenstein " dient niet alleen als een clubhuis, 
maar is ook de thuisbasis van het "museum in het 
treinstation" met daarin  de geschiedenis van dit 
station aan de Nagoldbahn, maar is ook van de 
geschiedenis van het spoor in het hele Pforzheim-
gebied vanaf de tijd van de "Royal Württemberg 
State Railways" tot vandaag de dag. Vervolgens 

reizen wij per S-Bahn naar Karlsruhe voor de 
lunchpauze en bezoeken ’s middags het historische 
depot 1913, gevolgd door een rondrit met historisch 

materieel. Voor de terugreis naar Rastatt kunt u 

kiezen voor de S-Bahn of de touringcar. Diner in het 
hotel. 



Zaterdag 23 mei 2020  
Na het ontbijt wandelen wij naar het station van Rastatt en 
stappen daar in de Murgtalbahn voor een mooie rit naar 
Freudenstadt.  Met de bouw van het traject werd op 19 

augustus 1868 begonnen en het eerste traject Rastatt - 
Gernsbach werd door de Murgthal-Eisenbahn-Gesellschaft 
op 31 mei 1869 geopend. De lijn loopt merendeels in de 
vallei van de rivier de Murg in het Zwarte Woud en heeft 
een lengte van ca. 58 kilometer, is overwegend enkelsporig 
met  twaalf passeerpunten. De Albtal Transport Company 
(AVG) nam de route in 2000 over en integreerde deze in 

het netwerk van Stadtbahn Karlsruhe. Na aankomst in 
Freundenstadt maken wij een rondrit met de 
Freudenstädter Bähnle (ca. 30 minuten) en rijden na de 

lunchpauze met de bus naar Bad Griesbach. Hier stappen 
wij in de Renchtalbahn voor een mooie spoorrit naar 

Appenweiler. 
Het traject tussen Appenweiler en Oppenau werd door de 

Renchthal-Eisenbahn-Gesellschaft op 1 juni 1876 geopend. De 
Renchthal-Eisenbahn-Gesellschaft werd op 31 mei 1909 
overgenomen door de Badische Staatseisenbahnen en sinds 
1998 verzorgt de Ortenau-S-Bahn (OSB) het personenvervoer 
op dit traject met RB treinen van het type Regio-Shuttle.  
De touringcar brengt ons vervolgens via een mooie toeristische 
route naar Baden-Baden, waar wij een bezoek brengen aan 

MerkurBergbahn. Sinds de opening in 1913 brengt de 
MerkurBergbahn dagelijks talloze dagjesmensen, wandelaars en 
natuurliefhebbers naar de 668 meter hoge top van de berg 
Merkur. Met hellingen tussen 23 en 54 procent is het een van de 
langste en steilste kabelspoorbanen in Duitsland. Tot slot van 
deze aantrekkelijke spoordag keren wij naar Rastatt terug voor 

het diner. 

 
Zondag 24 mei 2020 
Na het ontbijt nemen wij afscheid van onze standplaats en 

keren via de autowegen terug naar 
Nederland. De koffie- en lunchpauze 
houden wij in één van de Raststätten en 
route en tot slot houden wij nabij de 
grens nog een dinerstop. Tot slot keren 
wij naar de uitstapplaatsen terug en 

nemen afscheid van onze vaste chauffeur 
Ben Hoogstraten. In 2021 brengt hij ons 
met de Hemelvaartsreis naar Halberstadt 
in Saksen Anhalt aan de rand van de 

Harz! 
 



 

RAILHOBBY SPECIAL TOURS 

 

 
 

 

6 DAGEN ISLE OF MAN 

Reisperiode : donderdag 25/06 t/m dinsdag 30/06/2020 

Reissom €. 1.195,00 p.p. (half pension) ; toeslag 1 pers.kamer €. 95,00.  
Annuleringsverzekering €. 83,00. Alle kamers met TV/douche/toilet/WiFi 

Vertrekplaats : Amsterdam Airport Schiphol.  Max. 15 deelnemers.   Excursies inclusief ! 
 

 
Donderdag 25 juni 2020 
Met FlyBE via Manchester (overstap) naar The Isle 
of Man, waar wij in de loop van de middag 

arriveren. Aansluitend met de (gecharterde) bus 
naar het The Empress hotel op Central 
Promenade in Douglas, waar u vijf nachten 
logeert op basis van half pension (ontbijt & 
diner). Het hotel beschikt over een lift, heeft een 
pianobar, een healthclub en een grote serre met 

een panoramisch uitzicht op zee. Het diner wordt 
geserveerd in The Brasserie. Alle kamers zijn 
voorzien van bad/douche & toilet, TV, telefoon, 
haardroger, radio, bureau, koffie- en 

theevoorziening en (gratis) WiFi. 
Het hotel bevindt zich op 10 minuten wandelen 

van allerlei winkels  
 
 
 

 
Vrijdag 26 juni 2020 
Douglas – Port Erin – Castletown 
Na het ontbijtbuffet keren wij terug naar het Victoriaanse tijdperk! Wij reizen dan in stijl met de 
smalspoorstoomtrein van de Isle of Man Steam Railway naar Port Erin. Na aankomst  brengen wij een bezoek 

aan het Isle of Man Railway 

museum om daarna neer te 

strijken in bijv. het Railway 
Station voor een kopje koffie. Na 
de lunchpauze nemen wij de bus 
naar het pittoreske stadje 
Castletown. Hier bezoeken wij het 
kasteel Castle Rushen, dat 

omstreeks 1300 werd gebouwd. 
Door zijn architectuur en door de 
ophaalbrug heeft het veel weg van 
een fort en was door de eeuwen 
heen de standplaats van de 
koningen en lords van ManCastle. 
Tot begin 19e eeuw werd het ook 

gebruikt als gevangenis. Per bus 
keren wij terug naar Douglas. 

Diner in het hotel. 
 



Zaterdag 27 juni 2020 
Douglas – Laxey – Snaefell Mountain 

 

Na het ontbijt gaan wij per tram van de Manx Electric Railway naar Laxey met aansluitend een rit met de 
Snaefell Mountain Railway naar het hoogste punt van het eiland (620 meter boven zeeniveau)  

 
Na terugkeer wandelen wij naar het Laxey Wheel “Lady Isabella”, dat sinds 1854 met een hoogte van ruim 22 

meter het grootste werkende waterrad in de wereld is. Dit waterrad pompte overtollig water uit een nabij gelegen 
loodmijn, waarin ook de Great Laxey Mine Railway actief was. Sinds 2004 is deze gerestaureerde bijzondere 
smalspoormijnweg heropend en dus de moeite waard te bezoeken.  

 
Na deze bezoeken gaan wij per tram terug naar ons beginpunt van deze morgen en wellicht lukt het ons nog om 

tijdig de laatste paardentram naar ons hotel te halen. Diner in het hotel 
  



Zondag 28 juni 2020 
Douglas – Peel – Ramsey – Douglas 

Op deze ochtend nemen wij de bus om nabij het spoorwegstation over te stappen op de buslijn naar Peel. Na een 
kort oponthoud stappen wij daar op de bus naar Ramsey.  Hier is de lunchpauze gepland en heeft u de 

gelegenheid het stadje op eigen gelegenheid te verkennen. Ramsey (in Manx: Rhumsaa) is de op een na grootste 

plaats op het eiland Man. Het ligt aan de kust in een prachtig 
decor van de heuvels van North Barrule. De stad heeft een lange 
promenade, een drukke  haven en een schat aan kleine 
speciaalzaken.  
Daarna stappen wij op de tram van de Manx Electric Railway 
om via Laxey naar Groudle te reizen voor een smalspoorstoomrit 

met de Groudle Glen Railway. Hierna keren wij met de tram 
terug naar Derby Castle In Douglas. Wij wandelen in een kleine 
20 minuten terug naar ons hotel. Diner in het hotel.  
 

Maandag 29 juni 2020 

Vrije dag.   Ontbijt & Diner in het hotel. 
Het eiland Man ligt in de Ierse Zee en is net als de Kanaaleilanden 
een Brits Kroonbezit. Het is geen onderdeel van het Verenigd 

Koninkrijk noch van de Europese Unie. Het staatshoofd is Elizabeth II, die de titel Lord of Mann voert.  De 

staatsvorm is een constitutionele democratie. De Britse regering behartigt overigens wel de  buitenlandse 
betrekkingen en defensie, en heeft invloed op de wetgeving. Het eiland heeft zijn eigen rechtswezen en sociale 

voorzieningen. Ook zijn er een eigen belastingstelsel, postzegels en munt. 
Het wapen vertoont een trinacrie, een heraldisch symbool dat op onafhankelijkheid duidt. Op 
Man heerst een gematigd zeeklimaat met een zacht karakter door de beschutte ligging. Door 
de zachte winters kunnen er ondanks de vrij noordelijke ligging palmen groeien aan de 
zuidkust. Op de straten van het eiland worden jaarlijks drie motorraces georganiseerd: de 

Isle of Man TT en de Manx Grand Prix op de Snaefell Mountain Course en de Southern 100 op het zuidelijker 
gelegen Billown Circuit. Dit zijn beide stratencircuits. Aan de oostkust van het eiland Isle of Man ligt de hoofdstad 

Douglas. Het is de grootste stad, er wonen bijna 30.000 mensen, en de voornaamste toeristische trekpleister van 
het eiland. Aan de zeekant van de stad bevinden zich hotels, winkels, galerijen en ook het historisch theater 'The 
Gaiety Theatre' en de 'Villa Marina' met zijn 
'Royal Hall'. In het Manx Museum kunt u 
terecht om kennis te maken met de rijke en 
unieke geschiedenis van de stad en het eiland. 
Als u even genoeg heeft van musea en andere 

typisch toeristische activiteiten dan kunt u ook 
heerlijk shoppen in de binnenstad van Douglas. 
De Strand Street in het centrum bevat vele 
typische Engelse winkels. Na het winkelen, 
kunt u wat gaan drinken of eten in een van de 
vele restaurants, pubs, cafés en bodega's 

(wijnbar). 
Of u maakt om te ontspannen een wandeling 
over de karakteristieke promenade langs de 
Douglas Bay. Als u geen zin heeft om te lopen 
dan kunt u zich natuurlijk ook laten rijden door 
de oudste nog rijdende paardentram ter 
wereld.  
 
Dinsdag 30 juni 2020  
In de loop van de dag transfer naar de 

luchthaven voor de terugvlucht met FlyBE 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. (half pension Douglas & logies ontbijt Dublin);   
toeslag 1 pers.kamer €. 185,00.        Excursies inclusief ! 

Annuleringsverzekering €. 115,00. Alle kamers met TV/douche/toilet/WiFi 
Vertrekplaats : Amsterdam Airport Schiphol.  Max. 15 deelnemers. 

 

 

 
Dinsdag 30juni 2020   Isle of Man - Dublin 
Na het ontbijt volgt een transfer naar Ronaldsway aiport, vanwaar wij per vliegtuig vertrekken naar de Ierse 
hoofdstad Dublin . Vliegtijd ca. 40 minuten. Per bus naar ons hotel nabij het Connolly Train Station,  eindpunt van 

de Luas Red Line (tram). Wij logeren twee nachten op basis van logies & ontbijt in The Ripley Court Hotel. Alle 
kamers zijn voorzien van bad of douche en toilet. Het Ripley Court Hotel ligt op nog geen 5 minuten lopen van 
O'Connell Street, vlak bij Temple Bar en Trinity College, kortom…midden in het centrum van de stad. 
 

 
Luas (Iers voor snelheid) is de 
benaming voor het trambedrijf in de 
Ierse hoofdstad Dublin. Het tram- 
bedrijf bestaat uit twee lijnen die 
niet met elkaar in verbinding staan.  
De groene lijn ('Luas Green Line') is 

geopend op 30 juni 2004. Deze lijn 
is ongeveer 10 kilometer lang en 
telt 13 haltes. De groene lijn maakt 
gebruik van het tracé van een 
voormalige spoorlijn. Er is bij de 
aanleg rekening gehouden met een 
toekomstige ombouw van dit tracé 

in een metrolijn. De rode lijn ('Luas 
Red Line') werd geopend op 28 
september 2004. Deze lijn is 15 
kilometer lang en telt 23 haltes. Op 
2 juli 2011 is de Luas Red Line 
uitgebreid met het traject van 
Belgard naar Citywest en Saggart. 

Aan de centrumzijde is de lijn 
uitgebreid naar de Docklands met als eindhalte The Point. Iedere deelnemer ontvangt een Leap Visitors Card, 

waarmee drie dagen van het openbaar vervoer gebruik kunt maken. 
 

 
Wanneer u gekozen heeft voor de combinatie Isle of Man & Dublin dan reist u op dinsdag 30 juni 

2020 door naar de Ierse hoofdstad. 

 



Woensdag 01 juli 2020 
Naast de Luas is er het Dublin Area Rapid 
Transport, kortweg DART genoemd. De DART is een 
snelle elektrische trein (vergelijkbaar met Randstad 

Rail) die langs de kust rijdt en Dublin met 
omliggende plaatsen in de kuststreek verbindt. 
Dublin is de hoofdstad van Ierland en tevens de 
grootste stad van het land. Het is ook de stad waar 
het Ierse parlement zetelt. De stad heeft een lang 
en roemrucht verleden en dat heeft zeker zijn 
sporen achtergelaten in de stad. Het is ook de stad 

van vernieuwing met grote ambitieuze 
nieuwbouwprojecten, zoals de ‘Docklands’.  
Er zijn enkele prachtige musea en theaters te 
vinden en kan men op meerdere plaatsen in de 
stad van een heerlijk Iers biertje genieten. In de 
stad zijn nog veel invloeden te vinden uit de tijd 

toen de stad nog onderdeel was van het Britse 
Koninkrijk. Het meest opvallende overblijfsel is 
waarschijnlijk het linksrijden.  

De stad van Molly Malone heeft veel te bieden en er zijn 
een aantal  bezienswaardigheden in de stad waar je niet 
omheen kan. Zo is een bezoek aan de ‘Book of the Kells’ 
in ‘Trinity College’ en een rondleiding in de ‘Guinness 

Brewery’ bijna verplichte tijdens een bezoek aan de Ierse 
hoofdstad. De stad is trots op zijn verleden en alle grote 
schrijvers, dichters, kunstenaars, zangers en muzikanten 
die de stad heeft voortgebracht worden hier wel op één of 

andere manier geëerd. Je komt dus overal in de 
stad standbeelden tegen van deze beroemde 
inwoners. Eén  van de beroemdste was de schrijver 
James Joyce, die het boek de ‘Ulysses’ schreef. De 
wandeling die in het boek wordt beschreven kan 
hier nog steeds nagelopen worden en wordt 

aangegeven met vergulde plaquettes op de grond. In 
de avonduren kun je hier het beste richting het 
‘Temple Bar District’ gaan of, voor wie niet van al te 
drukke uitgaansgelegenheden houdt, naar een pub 
aan de rand van het centrum. 
 

Donderdag 02 juli 2020 
Vanaf busstation Busaras, op slechts 1 minuut lopen 

van het hotel, nemen wij aan het begin van de 
middag de Airlink bus naar het vliegveld van Dublin. 
De vliegtijd van Air Lingus naar Amsterdam is ca.  1 
¾  uur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RAILHOBBY SPECIAL TOURS 

 

 
 

7 DAGEN BORDEAUX & BASKENLAND 

Reisperiode : woensdag 02/09 t/m dinsdag 08/09/2020 
Reissom €. 1.395,00 p.p. (logies & ontbijt) ; toeslag 1 pers.kamer €.295,00.  

Toeslag KLM ruimbagage (23 kg) €. 50,00 p.p.  Excursies inclusief ! 
Annuleringsverzekering €. 98,00. Alle kamers met TV/douche/toilet 
Vertrekplaats : Amsterdam Airport Schiphol.  Max. 15 deelnemers. 

 

 
Woensdag 02 september 2020 
Per KLM lijndienst vanaf Amsterdam Airport Schiphol in anderhalf uur naar de luchthaven van Bordeaux en 

aansluitend transfer naar hotel Ibis Bordeaux Centre – Gare Saint – Jean op ca. 300 meter van het gelijknamige 

station. De tram brengt ons in ca. 10 minuten naar hartje centrum. Alle (rookvrije) kamers zijn voorzien van  

 
douche/toilet, WiFi en TV. Het hotel biedt verder o.a. lift en een bar. Wij verblijven hier twee nachten op basis van 
logies & ontbijtbuffet. Bordeaux is een prachtige stad in Frankrijk, waar van alles te zien en te beleven is. Het is de 
hoofdstad van het departement Gironde. Je hebt er veel mooie pleinen zoals het Place de la Bourse en het Place 
Pey Berland. Deze pleinen worden omringd door indrukwekkende gebouwen en mooie standbeelden. De prachtige 

brug  - Pont de Pierre - is één van de belangrijkste bezienswaardigheden in Bordeaux. De brug is sinds 1822 in 
gebruik en verbind de linker en rechteroever van de Garonne met elkaar.  



Donderdag 03 september 2020 
De tram van Bordeaux is de belangrijkste 
vorm van openbaar vervoer binnen Bordeaux 
en haar agglomeratie. Het grootste deel van 

de tram van Bordeaux ligt ten westen van de 
Garonne. Alleen lijn A steekt deze rivier over; 
deze lijn werd geopend in december 2003. In 

april 2004 werd lijn C in gebruik genomen en 
in  mei 2004 volgde lijn B. De drie kruisen 
elkaar in het centrum van de stad en vormen 
daar een driehoek met drie overstapplaatsen. 

Tijdens ons verblijf in Bordeaux maken wij 
uitgebreid kennis met het tramnet. Er blijft 
ook tijd over om de stad op eigen gelegenheid 
te verkennen. 
 
 

Vrijdag 04 september 2020 
Na het onbijt wandelen wij naar Gare Saint – Jean en 
nemen om 10:02 uur de TGV naar Hendaye aan de 

Frans- Spaanse grens, een rit van 2 ½ uur door het 
Franse departement Casgogne. Na aankomst houden wij 
nabij het station de lunchpauze en reizen vervolgens 
door met EuskoTren naar San Sebastián (de Baskische 

naam is Donostia). De trein op dit traject heeft de 
bijnaam topo (Spaans voor "mol") vanwege het grote 
aantal tunnels in dit traject: tussen Hendaye en San 
Sebastián liggen 14 tunnels met een totale lengte van 
5672 m.  
EuskoTren (voluit: Eusko Trenbideak - Ferrocarriles 
Vascos SA) is een spoorwegonderneming in de Spaanse 

autonome regio Baskenland. EuskoTren is op 25 juni 

1982 opgericht, nadat in 1979 de Baskische 

smalspoorlijnen van de FEVE, de nationale 
smalspoorwegmaatschappij van Spanje, werden 
overgedragen aan de Baskische regionale overheid. 
Het spoornet van EuskoTren is 181 kilometer lang en is 
vrijwel geheel geëlektrificeerd met 1500 volt 
gelijkspanning. De spoorwijdte bedraagt 1000 

millimeter. 
Wij logeren twee nachten in hotel Anoeta op basis van 
logies en ontbijtbuffet. Alle kamers zijn voorzien van 
bad/douche en toilet, airco, telefoon, minibar, WiFi en 
TV. 

 
De stad San Sebastián heeft een rijke geschiedenis, lang strand, uitgebreide eetcultuur en mooie gebouwen. 
Tijdens ons verblijf maakt u kennis met tal van facetten van de stad. De Basken hebben eten en borrelen tot een 

kunst verheven. Vooral  pintxos  is erg populair. Dit is de Baskische versie van tapas en bestaat dus uit allerlei 

kleine hapjes. Parte Vieja, het oude centrum van de stad, is een uitstekende plek om de culinaire tocht te 
beginnen. 



Zaterdag 05 september 2020 
Onder EuskoTren valt eveneens het Baskische Spoorwegmuseum in Azpeitia en de eraan verbonden museumlijn 
van Azpeitia naar Lasao. Een meer dan goede reden om hier een bezoek te brengen! Heen reizen wij vanaf 
busstation Donostiako Autobus Geltokia met  buslijn UK01 richting Azkoitia en stappen uit in Azpeitia op ca. 2 

minuten wandelen van het Azpeitia Railway Museum. U vindt hier een verzameling stoomlocomotieven en ander 

rollend materieel, evenals andere items, verbonden met de de Baskische smalspoorbanen. Wij maken hier ook een 
retourrit met de stoomtrein naar Lasao. Voor de terugreis kozen wij een andere route dan op de heenreis n.l. per 
bus naar Zumaia en dan met EuskoTren terug naar San Sebastián. 

 
Zondag 06 september 2020 

Na het onbijt nemen wij de trein van 
EuskoTren naar Bilbao, de grootste stad 

van het Baskenland en vooral bekend 
vanwege het fraaie Guggenheim museum. 
Het goede metro netwerk van de stad, dat 
werd ontworpen door Norman Foster, 
biedt de gelegenheid om veel in een korte 
tijd te kunnen zien. De historische 

hoogtepunten liggen goed centraal in de 
‘oude stad’ ook wel Las Siete Calle 
genoemd. Om een eerste goede indruk 

van Bilbao te krijgen ontvangt u een 24-uurs pas van de Hop on Hop off bus, waarmee u een groot aantal 
hoogtepunten passeert.  
Wij logeren twee nachten in het NYX Hotel Bilbao (by Leonardo Hotels) op basis van logies & ontbijtbuffet. Alle 

kamers beschikken over bad/douche & toilet, WiFi, thee/koffie faciliteiten & TV. 

 



Maandag 07 september 2020 
Na het onbijt vervolgen wij onze ontdekkingstocht. Wij reizen o.a. met de metro, de Hop on Hop off bus en 
natuurlijk ook met de tram (Eusko Tran).  U ontvangt ter plaatse een Bizkaia Bilbao kaart, waarmee u 

ongelimiteerd met o.a. de metro kunt reizen.  Wij bezoeken de imposante Viscayabrug, die de Spaanse plaatsen 
Portugalete en Las Arenas (deel van Getxo) verbindt over de Nervión. Het is werelds oudste zweefbrug, gebouwd 
in 1893. De Vizcayabrug werd ontworpen door Alberto Palacio, een van Gustave Eiffel's leerlingen. De brug is nog 
steeds in gebruik: elke 8 minuten verplaatst een gondel passagiers en maximaal 6 auto's.  Met de Funicular (100 
jaar!) bestijgen wij Mount Artxandra. Vanaf het uitkijkplatform op zowat 250 meter hoogte zie je de 

indrukwekkende en ooit zo industriële stad met haar rivier van bovenaf liggen, tussen de groene bergen. Een 
fantastisch gezicht! U kunt ook kiezen voor een bezoek aan het wereldberoemde Guggenheimmuseum (niet 
inbegrepen).  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dinsdag 08 september 2020 

Na het onbijtbuffet moeten wij helaas afscheid nemen van de stad Bilbao. Met de termibus rijden wij naar de 

luchthaven en vertrekken om ca. 12:00 met een lijndiensttoestel van de KLM huiswaarts. De aankomst in 
Amsterdam is om 14:00 uur.  


