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RAILHOBBY REISNIEUWS 2019 – NR. 4 
 
Alphen aan den Rijn,  november/december 2019 
 

 

Dames en heren, 
 
Het volledige reisprogramma 2020 staat op de website ( www.railhobbyreizen.nl), evenals de inschrijfformulieren 
en alle andere informatie, die u nodig heeft om zich volledig te kunnen informeren over onze reisactiviteiten in het 

komende jaar. 
 
Inmiddels hebben wij al de nodige inschrijvingen mogen ontvangen en dat betekent dat wij al een aardig zicht 
hebben op de reisactiviteiten,  die wij het komend jaar kunnen/mogen uitvoeren. 
Zoals in een eerder stadium gecommuniceerd vervallen per 1 december de kameropties en worden betreffende 
accommodaties weer in de vrije verkoop gezet. 
Wij zullen betreffende relaties hiervan persoonlijk op de hoogte stellen.  

 
Het is nog wel ver weg, maar…………………..in 2021 bestaat Railhobbyreizen 
in de huidige vorm 25 jaar en dat willen wij niet geheel ongemerkt aan ons 
voorbij laten gaan. Nadere informatie maken wij in één van de komende 
nummers van Railhobby Reisnieuws bekend. 
Voor de komende periode wensen wij u plezierige feestdagen en vooral een 

gezond (reis)jaar 2020 voor u en uw dierbaren. 
 
 

Railhobbyreizen 
Wouter Koopman 
 

 

                      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. 
Reisleiding : de heer Carel Neijenhuizen. Chauffeur : Ben Hoogstraten. 

De reis wordt definitief uitvoerd; nog plaats in 1- en 2 persoons accommodatie. 

 

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. 
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      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. 

Reisleiding : de heer Ger Haaswinders  
( de laatste reisdag is de heer Wouter Koopman uw reisbegeleider; de heer Haaswinders reist 

door naar Dublin) 
De reis wordt definitief uitgevoerd; nog zeer beperkt plaats. 

 

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 railwaymuseum & Castletown met Castle Rushen; terug per bus naar 
Douglas.  

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. 
 

 
 

   

Zorg dat u tijdens uw reis/vakantie goed bent verzekerd tegen o.a. 

ziektekosten, extra reis- en verblijfskosten, kosten van repatriëring en schade 

aan uw bagage.  Informeer bij twijfel altijd even bij uw ziektekosten- 

verzekering, verzekeringsagent of bij ons kantoor. 

Naast een reisverzekering kunt u ook een annuleringsverzekering afsluiten. 

Hiermee dekt u in veel gevallen de kosten die ontstaan,  wanneer u  onverhoopt uw reis moet annuleren of 

afbreken. Neem het zekere voor het onzekere !! 
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      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 half pension (Isle of Man) 

en logies & ontbijtbuffet (Dublin) 
alle entrees, bus, tram- en treinritten zijn bij de reissom inbegrepen! 

Vertrekplaats : Amsterdam Airport Schiphol.  Max 15 deelnemers. 
Reislieidng : de heer Ger Haaswinders. 

De reis wordt definitief uitgevoerd; nog zeer beperkt plaats. 
 

 

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 Connolly Train Station. 
Alle kamers met faciliteiten. 
Wij maken uitgebreid kennis 
met de beide tramlijnen van 

LUAS.    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. 
Reisleiding : de heer Leo van der Werf.   Bijna definitief. 

1 pers.kamers op aanvraag; voldoende plaats in 2 pers. kamers.  
 

 
Dag 1 & dag 2 : Per KLM naar Bordeaux; 2 nachten logies & onbijt in 
het IBIS Bordeaux Centre – Gare Saint-Jean hotel. Alle kamers met 

faciliteiten.  Uitgebreide kennismaking met de stad en het tramnet.  
Dag 3 : per TGV naar Hendaye en aansluitend met EuskoTren naar de 
Spaanse badplaats San Sebastián; 2 nachten logies & ontbijt in hotel 

Anoeta. Dag 4 : bezoek aan het Baskische spoorwegmuseum in Azpeita 
en retour stoomrit 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 metrolijnen; bezoeken werelds oudste zweefbrug 
en gaan met de 100 jarige funicular naar de top van Mount Artxandra. 
De stad wordt verder verkend per Hop on Hop off bus. Dag 7 : Vanaf Bilbao vliegen wij met de KLM rechtstreeks 

terug naar Amsterdam.  
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DIEETWENSEN EN OVERIGE INFORMATIE 
 

Vergeet s.v.p. niet om belangrijke gegevens m.b.t. 

dieetmaaltijden, medicijngebruik, allergieën en/of kamerwensen 

op de achterzijde van het aanmeldingsformulier of in een aparte 

bijlage ( voorzien van naam en adres ) te vermelden.  
 

 
 
 

THALYS 
 

& 
 

TGV 
 
 
 

 
Wij bieden nu ook de mogelijkheid om de eerste reisdag van de 7-daagse reis naar Bordeaux & Baskenland  per 
trein in te vullen. U reist dan per Thalys naar Paris Nord en aansluitend (na de lunchpauze) vanaf Paris 
Montparnasse per TGV naar Bordeaux. Wij reserveren in beide trein een zitplaats in de eerste klas. 

Horecabestedingen zijn voor eigen rekening.  De reissom blijft gelijk aan de reissom van de vliegreis! 
Schiphol (Airport)      v.  08:34       THA 9322       

Rotterdam CS           v.  08:55 
Paris Nord                a.  11:38 
Paris Montparnasse   v.  13:52       TGV 8261        
Bordeaux-St-Jean     a.  15:56 
 
 

 
 
 
 


