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RAILHOBBY REISNIEUWS 2019 – NR. 1 
 

 

Alphen aan den Rijn,  januari 2019 
 

 

Dames en heren, 
 

Langs deze weg wensen wij u een gezond en reislustig 2019.  De boekingen voor beide reizen in dit 

jaar stemt op dit moment tot tevredenheid. Beide reizen worden dan ook definitief uitgevoerd en 

wanneer u het plan heeft om op één of wellicht beide reizen in te schrijven, wacht u dan niet te lang 

met reserveren. Op 12 december j.l. is één van onze meest markante deelnemers helaas overleden, want op 81 

jarige leeftijd heeft Carel Siewe afscheid van zijn aardse verblijf genomen. Carel kon glimmen van oor tot oor, 
wanneer wij tijdens de jaarlijkse reunie aandacht schonken aan zijn verjaardag. Moge hij rusten in vrede. 
 

Railhobbyreizen 

Wouter Koopman 

 

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. 

Reisleiding : de heer Carel Neijenhuizen 
 

 

Deze reis wordt definitief uitgevoerd; nog voldoende plaats in 2-pers.kamers; 
 nog enkele 1-persoons kamers. 

 

 
 

Het uitgebreide reisprogramma vindt u op onze website www.railhobbyreizen.nl. 
 

 
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 vaste chauffeur Ben Hoogstraten . 

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

 
 

 

 

 

U kunt zelf uw reis- en/of annuleringsverzekering afsluiten 
via www.railhobbyreizen.nl 

Klik op de pagina verzekeringen op de banner 

en voer uw gegevens in.   Hulp nodig ?   Wij helpen u graag.  
Meerdere uitstapjes per jaar ?  

Een doorlopende verzekering is dan al heel snel voordeliger 

 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.unie.nl/Portals/1/images/Algemeen/pijl_links.gif&imgrefurl=http://www.unie.nl/OverOns/Voorwie/AndersActieven/2011julinieuwsbriefAndersActieven/05Kadercursussennajaar2011.aspx&h=601&w=570&sz=9&tbnid=e2cxOx-5jBzY-M:&tbnh=91&tbnw=86&prev=/search?q%3DPIJL%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=PIJL&docid=UuhpQHVy_XayrM&hl=nl&sa=X&ei=sYBwTqKdG4S0-QajwqmTCQ&ved=0CEsQ9QEwBg&dur=2750
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.kagetravel.nl/page25/files/page25_1.jpg&imgrefurl=http://www.kagetravel.nl/page25/index.html&h=204&w=426&sz=19&hl=nl&start=20&um=1&tbnid=kPqnJUOf2H2tPM:&tbnh=60&tbnw=126&prev=/images?q%3Dannuleringsverzekering%26start%3D18%26ndsp%3D18%26um%3D1%26hl%3Dnl%26rls%3DSUNA,SUNA:2006-18,SUNA:en%26sa%3DN
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      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. 

Reisleiding : de heer Leo van der Werf 
 

 

 

De reis wordt definitief uitgevoerd; voldoende plaats in 2-persoons kamers;   
1-persoons kamers op aanvraag 

 

Per KL 1845 vanaf Schiphol rechtstreeks naar 

Schwechat, de luchthaven van Wenen en aansluitend 

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, waarmee 
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 

aanwezig) ligt aan het groene Hunyadiplein op korte 
afstand 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 locomotieven 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  

Szentendre 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 de KLM terug naar Amsterdam. U staat om ca. 19:15 uur weer op Nederlandse bodem. 
 

 

 

Dit jaar viert men in Brussel het feit dat er 150 jaar trams in de stad rijden. Op woensdag 1 mei vindt er in de 

Belgische hoofdstad  ’s middags een tramparade met een 40-tal trams plaats. In aansluiting op de parade rijden 
er tot 19:00 uur museumtrams door de stad. Van 1 tot 5 mei is er een tentoonstelling 150 jaar tram in het park 
van Brussel en op zaterdag vier mei vindt in de Koningsstraat het Europees kampioenschap plaats van 
trambestuurders.  Het volledige programma is op dit moment (08-01-2019) nog niet bekend. 


