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ROYAL CLASS TOURINGCARREIS 
 

 
 

5 DAGEN SAARLAND, HUNSRÜCK & LUXEMBURG ( SAARLOUIS ) 
Reisperiode: vrijdag 26/05 t/m dinsdag 30/05/2023 

Reissom €. 645,00 p.p. (half pension); toeslag 1 persoonskamer €. 95,00.  
Annuleringsverzekering €. 47,00. Alle kamers met TV/douche/toilet/Wi-Fi 

In- en uitstapplaatsen: Rotterdam, Den Haag, Alphen a/d Rijn, Utrecht & Driebergen/Zeist 
 

De excursiebijdrage (entrees, ritten e.d.) wordt t.z.t. bepaald en gepubliceerd op de deelnemerslijst. 
 

Vrijdag 26 mei 2023 

Via de instapplaatsen rijden wij naar restaurant La Place nabij Bruchem voor de koffiepauze. Via de autowegen 

vervolgens dwars door de provincie Limburg naar de Belgische stad Luik, waar de lunchpauze is gepland nabij 
station Guillemins. 
Dan volgen wij de E 25/A26 langs o.a. Baraque Fraiture en Bastogne tot Arlon voor de theepauze. Het laatste 
traject vandaag voert ons langs Luxemburg en Mondorf-les Bains en Merzig naar onze standplaats Saarlouis. Hier 
logeren wij in het gastvrije Victor’s Residenz hotel. Alle kamers zijn voorzien van bad of douche en toilet, TV, wifi, 
telefoon en zitgelegenheid.  Dit sfeervolle ***+ hotel biedt verder o.a. lift, restaurant, fitnessroom, sauna en een 

bar. Iedere deelnemer ontvangt een Saarland Card, die o.a. geldig is op het openbaar vervoer.  In 1680 werd 

Saarlouis gesticht door koning Lodewijk XIV en door zijn bouwmeester Vauban uitgebouwd tot het belangrijkste 
noordelijke verdedigingsbastion van het Koninkrijk Frankrijk. De koning vond zijn nieuwe stad zo mooi dat hij er 
persoonlijk zijn naam aan gaf, samen met de Bourbon lelies en het zonnesymbool als het wapenschild van de 
stad.  
Zaterdag 27 mei 2023 

Vrije ochtend om het centrum van Saarlouis te verkennen; na de 
lunchpauze per touringcar naar Sarreguemins, waar wij aan boord 

van de Saarbaan stappen. Op 24 oktober 1997 werd de Saarbahn 
tussen Sarreguemines en Saarbrücken geopend na 2,5 jaar bouwtijd. 

Tussen Sarreguemines en Brebach rijden de voertuigen als trein op 
een openbare spoorweg die met 15 kV wisselspanning is 
geëlektrificeerd. Vanaf Brebach schakelt het voertuig over op 750 volt 
gelijkspanning en rijdt het als tram de binnenstad van Saarbrücken 
in. In september 2001 werd de tramlijn vanaf Saarbrücken 

naar Riegelsberg Süd verlengd, waardoor de lijn 25,5 kilometer lang 
werd. Vanaf 2007 werd de lijn doorgetrokken van Riegelsberg 
via Etzenhofen naar Lebach. Tussen Etzenhofen en Lebach maakt de 
tram gebruik van het tracé van de voormalige Köllertalbahn. In 
Lebach rijdt de tram het bestaande spoor op om door te rijden naar 

station Lebach-Jabach. Wij “sporen “in totaal ca. 45 kilometer en keren dan 
vanaf het eindstation per touringcar terug naar Saarlouis voor het diner. 
Zondag 28 mei 2023 
Na het ontbijt vertrekken wij naar de stad Luxemburg voor een bezoek aan 

het trammuseum. Een boeiend museum over de geschiedenis en evolutie 

van het openbaar vervoer in de stad Luxemburg. Vanaf de paardentram, de 
opkomst van de elektrische tram en het verdwijnen ervan in 1964 door het 
gebruik van autobussen. Maar na meer dan 50 jaar is de tram in december 
2017 teruggekeerd! De Luxemburgse tram bestaat uit thans een enkele lijn 
genaamd lijn T1 , geëxploiteerd door de firma Luxtram. In 

het Luxemburgs heet hij Stater Tram. In 2023 rijdt de tram van de 
luchthaven van Luxemburg naar de zakenwijk Cloche d'Or in Gasperich v.v.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Riegelsberg
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Etzenhofen&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lebach
https://nl.frwiki.wiki/wiki/Tramway
https://nl.frwiki.wiki/wiki/Luxtram
https://nl.frwiki.wiki/wiki/Luxembourgeois
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saarbahn_johanniskirche.jpg


 

 

Na ons bezoek aan het museum maken wij een tramrit en na de lunchpauze brengen wij een bezoek aan Train 
1900, de toeristische spoorweg in Luxemburg tussen Pétange, Fond-de-Gras en Rodange. De spoorlijn kent een 
verleden als mijnspoorweg en werd aangelegd tussen 1873 en 1879. In 1970 werd de Association des musées et 
Tourisme Ferroviaire (AMTF) opgericht. Wij reizen per stoomtrein van Fond-de Gras naar Pétange en keren 
vervolgens via een toeristische route terug naar Saarlouis voor het diner. 
 

Maandag 29 mei 2023 
 
Dwars door de mooie Hunsrück rijden wij naar 

Hermeskeil voor een bezoek aan het particuliere 
Dampflokmuseum Hermeskeil. Hier kun je veel 
oude treinen bekijken. Helaas heeft de natuur 
ook veel invloed op het materieel, want er staat 
van alles lekker te  roesten en er groeien zelfs 
bomen in de treinen. Evenwel een bezoek 

waard.  

Door het Schwarzwalder Hochwald rijden wij 
vervolgens naar Losheim voor de lunchpauze. 
 ’s Middags maken wij een retour(stoom)rit met 
de Museumeisenbahn Loshein – Merzig.  
De 15 km lange bosroute, een van de mooiste 
en steilste in het zuidwesten, loopt van de 

districtsstad Merzig via Brotdorf en Bachem naar 
Losheim. Om dit te doen, moet de trein een 

hellingspercentage van maximaal 16 promille beklimmen, wat voor spoorwegnormen een steile berg is. Na 
Losheim gaat de route nog 5 kilometer verder naar de historische Dellborner Mühle, het eindpunt van de 
museumspoorlijn. Tot slot van deze dag keren wij per touringcar via een touristische route naar Saarlouis terug. 

 
 

Dinsdag 30 mei 2023 
Na het ontbijt nemen wij afscheid van Saarlouis en rijden via 
Mettlach en Saarburg naar Trier. Vanaf Trier Hbf rijden wij met 

de RB 22 over een interessant traject van de Vulkan - Eifelbahn 

via Bitburg en Kyllburg naar Gerolstein in het hart van de 
Vulkan Eifel. Na de lunchpauze per touringcar richting Prum en 
de Duits-Belgische grens nabij Sankt Vith. Dan volgen wij de 
autowegen langs Verviers, Luik en Maastricht (korte stop en 
route) naar de omgeving van Weert voor de dinerstop. Tot slot 
via Eindhoven en Den Bosch terug naar Driebergen/Zeist en de 

overige uitstapplaatsen Utrecht, Alphen aan den Rijn, Den Haag 
en Rotterdam.  



 

RAILHOBBY SPECIAL TOURS 
 

 

7 DAGEN ZUID NOORWEGEN, BERGEN & FLAMBAAN 
Reisperiode: zaterdag 17/06 t/m vrijdag 23/06/2023 

Reissom: €. 1.795,00 p.p. (logies & ontbijt); toeslag 1 pers. kamer €. 295,00. 
Toeslag 2 pers. buitenhut d/wc €. 17,50 p.p.; toeslag 1 pers. binnenhut d/wc €. 45,00;  

toeslag 1 pers. buitenhut d/wc €. 75,00.  Annuleringsverzekering €. 123,00 p.p. 
Vertrekplaats: Eemshaven (Groningen) Thuiskomst: Amsterdam Schiphol Airport 

 

Zaterdag 17 juni 2023 

U reist op eigen gelegenheid via Groningen (v. 12:22 

uur) naar station Eemshaven (a. 13:13 uur), waar de  
reisleiding van Railhobbyreizen u verder begeleidt naar 
de Eemshaven terminal. Na het inchecken stapt u aan 
boord van het m.s. Romantika van de Holland Norway 
Line, die om 15:30 uur naar Kristiansand in Noorwegen 
vertrekt. Alle hutten aan boord zijn voorzien van 

douche, toilet en TV. Het m.s. Romantika, heeft een 
uitgebreid belastingvrij winkelcentrum, waar u parfums, 
sieraden, drank, boeken en speelgoed kunt kopen. Er is 
een theater, een gamehal, een spa en beauty salon 

voor gasten, die willen ontspannen. ’s Avonds kunt u gebruik maken van het  grande buffet (inbegrepen) in het 
buffetrestaurant op dek 7. 

 

Zondag 18 juni 2023 

De ontscheping, na het ontbijtbuffet (inbegrepen), is 
om 10:00 uur in de haven van Kristiansand. Per 
gecharterde touringcar maken wij kennis met o.a. het 
oude centrum Posebyen  met zijn schitterende oude 
houten huisjes waar Noorwegen zo bekend om is. 

Helaas heeft een grote brand in 1892 een groot 

gedeelte van de binnenstad verwoest en zie je alleen 
nog de huisjes die deze brand wel hebben overleefd 
of die daarna zijn gebouwd. Vervolgens rijden wij 
naar Hamresanden voor de lunchpauze in restaurant 
De Laternen, onderdeel van Hamresanden resort, 
waar oud schaatser Kees Verkerk met zijn vrouw 
Sally de scepter zwaait. Na de lunch vervolgen wij 

onze weg  
naar Grovane, vertrekplaats van de Setesdal banen. De stoomtrein brengt ons via Paulen en Beiholdalen naar 
Royknes; na drie kwartier keren wij terug naar Grovane en aansluitend per touringcar via Vennesla terug naar 
Krisansand. Wij logeren hier in het Comfort Hotel Krisansand. Alle kamers met bad of douche en toilet. Het hotel 
ligt direct bij het station en winkelcentra. 



Maandag 19 juni 2023 
Na het ontbijt bent u vrij om Kristiansand beter te leren 
kennen. Om ca. 14:00 uur nemen wij de Sorlandsbanen  
naar Sandness even ten zuiden van Stavanger. De rit 

duurt ca. 3,5 uur en de trein stopt o.a. in Audnedal en 
Egersund. De spoorlijn werd in verschillende fasen 
aangelegd. Het eerste deel werd geopend in 1871 en 
het laatste deel werd pas in 1944 geopend. Hoewel er 
vanuit Oslo westwaarts tot Moi voortdurend werd 
gebouwd, werd de Jæren-lijn van Egersund naar 
Stavanger in West-Noorwegen geopend in 1878. De 

Sørlandetlinie werd tijdens de Tweede Wereldoorlog 
door de Duitse bezettingsmacht voltooid. Op 1 mei 1944 
werd de lijn opengesteld voor het reguliere verkeer. De 
lijn was een belangrijke verbindingsverbinding voor 
zowel troepentransport als oorlogsmateriaal.  

In Sandness logeren wij in Quality Hotel Residence; alle kamers met bad of douche en toilet. Verder biedt het 

hotel o.a. een brasserie, bar lift en gratis wifi. Het hotel ligt vlak bij het treinstation en het winkelcentrum. Wij 

logeren hier ook op basis van logies & ontbijtbuffet. 

 
Dinsdag 20 juni 2023 

Na het ontbijt per trein naar Stavanger en van hier met 
de kustbus NW400 naar Bergen, waar wij om ca. 14:00 
uur arriveren. De bus volgt de route: Mortavika - per 
ferrie over de Boknafjorden – Arsvagen - de E 39 - 
Aksdal –- Heiane - Sandvikvåg –ferrie over de 

Bjornafjorden - Halhjem  - Nesttun – Bergen. De totale 
reistijd bedraagt ruim vier uur, inclusief stops en 

ferriediensten.  
In Bergen logeren wij drie nachten in het Grand Hotel 
Terminus, direct bij treinstation en tramhalte. Alle 
kamers met bad of douche en toilet. Je kunt in Grand 
Hotel Terminus elke ochtend genieten van een 
ontbijtbuffet. De Whiskey Bar biedt een barmenu met hapjes en een uitgebreide selectie drankjes. Wij logeren hier 
op basis van logies & ontbijtbuffet.  U hebt onder meer toegang tot een wellnesscentrum met een fitnessruimte. 

De oude werf Bryggen staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO en ligt op 10 minuten wandelen van het hotel. 
De kabelspoorbaan Fløibanen bevindt zich op 850 meter afstand en brengt u naar de top van de berg Fløyen. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



Woensdag 21 juni 2023 
Vrije dag in Bergen, de op een na grootste stad van Noorwegen. De stad ligt aan de voet van schilderachtige 
bergtoppen en aan de rand van een helderblauwe fjord. Bergen werd gesticht in 1070 en was de grootste en 
belangrijkste stad in middeleeuws Noorwegen. Bergen is in al die tijd geëvolueerd van een middeleeuwse 

vissersstad tot een bruisend toeristisch centrum. Iedere deelnemer krijgt een Bergen Card. Daarmee kan je al 
het openbaar vervoer gratis gebruiken en je krijgt korting bij de belangrijkste bezienswaardigheden in de stad. De 
kaart is 72 uur geldig. Bryggen is het historische centrum van Bergen waar je wandelt op de kade tussen 
middeleeuwse Hanze-gebouwen. Die kleurrijke gebouwen met hun houten gevels zijn het symbool van de stad 
geworden. Bryggen staat ook al sinds 1979 op de werelderfgoedlijst van UNESCO. De vismarkt van Bergen is één 
van de grootste openluchtmarkten van Noorwegen. Je kan er niet alleen verse vis kopen, maar ook groenten, 
fruit, bloemen en andere lokale producten. De vismarkt bestaat al sinds 1200 en is nog steeds erg populair. Het 

was vroeger de belangrijkste handelsplaats voor lokale boeren en vissers. Sinds 2012 is er ook een permanente 
overdekte vismarkt en er zijn ook verschillende winkels en restaurants. 

 
De Bybanen ("de stadsbaan"), ook wel Bybanen i Bergen genoemd, is een lightrail-verbinding in Bergen, die sinds 
2010 in bedrijf is. De trambaan werd in 2017 verlengd tot de Luchthaven Bergen Flesland. De gebruikte trams zijn 
van het type Variobahn, een lagevloer tram die wordt geproduceerd door het Berlijnse bedrijf Stadler Pankow. Er 
rijden ongeveer 20 trams in Bergen. De wagens zijn 32 meter lang en tellen 84 zitplaatsen. Ze bieden ruimte aan 
in totaal 212 passagiers. Vanwege een onverwacht grote groei in het aantal reizigers zullen alle trams met twee 

wagenbakken verlengd worden, waardoor ze 42 meter lang worden. Het traject wordt geëxploiteerd door de 

Noorse vervoermaatschappij Fjord1. De reistijd tussen het centrum van Bergen en Nesttun (airport) (20,4 km) 
bedraagt ongeveer 28 minuten, met een gemiddelde snelheid van 21 kilometer per uur. 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lightrail
https://nl.wikipedia.org/wiki/Luchthaven_Bergen_Flesland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Variobahn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lagevloertram
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stadler_Rail
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Fjord1&action=edit&redlink=1


Donderdag 22 juni 2023 
Voor vandaag staat de excursie “Noorwegen in een notendop “op het programma. Na het ontbijtbuffet nemen wij 
de trein Bergen – Oslo en stappen in Myrdal over op de spoorlijn tussen de plaatsjes Myrdal en Flåm.  Het traject 
werd in de twintiger jaren van de vorige eeuw gebouwd om het plaatsje Flåm aan het Sognefjord te ontsluiten. 

Over een afstand van 20,2 km stijgt/daalt de spoorlijn iedere 18 meter met 1 meter; van Flåm op zeeniveau, tot 
Myrdal op 866 meter. Dankzij de 20 (keer)tunnels, een brug, de vele bochten en andere bouwwerken is deze 
spoorlijn met een stijging/daling van 55 promille een van de mooiste en steilste van Europa. 

 
Via de Auerlandsfjord en de Naerofjord varen wij vervolgens naar Gudvangen en hier staat de touringcar gereed, 
die ons in ca. 60 minuten naar het station van Voss brengt. Het laatste deel van deze dagtocht gaat per trein 

terug naar Bergen, waar u ’s avonds tegen 21:00 uur weer arriveert. Dinerpauze en route of in Bergen. 
 

Vrijdag 23 juni 2023 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Vandaag genieten wij voor de laatste keer van de gastvrijheid in het Grand Hotel Terminus en het e ontbijtbuffet. 
Aan het einde van de ochtend reizen wij met de Bybanen naar de luchthaven van Bergen. Met een Embraer 195 

van de KLM vliegen wij in de loop van de middag in één uur en drie kwartier terug naar Amsterdam.  

 



    

 

RAILHOBBY SPECIAL TOURS 
 

 

5 DAGEN ISLE OF MAN ( DOUGLAS ) 
Reisperiode : donderdag 17/08 t/m maandag 21/08/2023 

Reissom: €. 1.495,00 p.p. (half pension); toeslag 1 pers. kamer €. 150,00. 
Annuleringsverzekering €. 103,00 p.p. 

Vertrekplaats: Rotterdam/The Hague airport 

 
Donderdag 17 augustus 2023 

Vanaf Rotterdam/The Hague airport vliegen wij met 
British Airways via London City Airport (overstappen) 
naar de luchthaven van Isle of Man : Ronaldsway 

Airport. Aankomst om ca. 10:30 uur plaatselijke tijd. 
Per bus reizen wij vervolgens naar de hoofdstad 
Douglas en nemen voor vier nachten onze intrek in het 
Regency hotel aan het noordelijk uiteinde van de promenade. Wij logeren hier op basis van half pension (diner & 
ontbijt); alle kamers zijn voorzien bad of douche en toilet, flatscreen TV, minibar & wifi. Het hotel biedt verder o.a. 
lift, bar en een restaurant. Douglas (Manx-Gaelisch: Doolish, "zwart water") is de grootste stad van het eiland 

Man. De naam is samengesteld uit die van twee riviertjes, de Dhoo en de Glass, die hier samenstromen voor ze 
uitmonden in de zee. Het is het belangrijkste centrum op het eiland voor zaken, financiën en transport. Het eiland 
Man ligt in de Ierse Zee en is net als de Kanaaleilanden een Brits Kroon- bezit en daarmee geen onderdeel van het 

Verenigd Koninkrijk. Het staatshoofd is de koning 
Charles III, die de titel Lord of Mann voert.  
 

Het belangrijkste openbaar vervoer op het eiland: 
De Isle of Man Steam Railway, daterend uit 1873, 
rijdt langs een lijn van 25 km tussen Douglas en 
Port Erin in het zuiden. 
 

De Manx Electric Railway, geopend in 1893, die met 
elektrische trams  langs een route van 17½ mijl 
door het spectaculaire landschap tussen Douglas en 
Ramsey via Laxey rijdt. 
 

De Snaefell Mountain Railway is een unieke 
Victoriaanse onderneming die werd gebouwd in 

1895. De tram kronkelt van het dorp Laxey aan de 
oostkust naar de top van Snaefell, de enige officiële 
berg van het eiland op 2036 voet boven de 
zeespiegel. 
 

Douglas Bay Horse Tramway loopt langs de zee en 
is ongeveer 2,6 kilometer lang. 
 

Tijdens ons verblijf maakt u met alle bedrijven 
kennis! De eerste reisdag heeft u een vrije middag. 



Vrijdag 18 augustus 2023 

Na het ontbijt vertrek naar het station van de Isle of Man Steam Railway, de langste smalspoor stoomlijn in Groot-

Brittannië, die nog steeds gebruik maakt van de originele locomotieven en rijtuigen.  De lijn werd in 1873 
geopend en loopt door het charmante landschap van het eiland tussen de hoofdstad Douglas en een reeks 

bestemmingen in het zuiden. Oorspronkelijk maakte de zuidelijke route, die ongeveer 15 en een halve mijl lang is, 
deel uit van een veel groter stoomtreinnetwerk, 
dat vroeger Peel in het westen, Ramsey in het 
noorden en het kleine mijndorp Foxdale 
bediende. Via o.a. Castletown bereiken wij 

eindstation Port Erin voor een bezoek aan het 
Isle of Man Railway Museum. Na de lunchpauze 
per trein naar Castletown, waar een bezoek 
wordt gebracht aan Castle Rushen,een 
middeleeuws kasteel in het centrum van de 
vroegere hoofdstad van het eiland. Het kasteel 

behoort tot de beste voorbeelden van 
middeleeuwse kastelen in Europa en is nog 
steeds in gebruik als museum en educatief 
centrum. Aan het eind van de middag keren wij 

met de isle of man Steam railway terug naar 
Douglas. Diner  in het hotel. 

 

Zaterdag 19 augustus 2023Na het ontbijt wandelen wij naar het beginpunt van de Manx Electric Railway. Via 
Groudle en South Cape arriveren wij in Laxey en stappen hier over op de Snaefell Mountain Railway voor een 
retourrit naar het hoogste punt van het eiland.  



De Snaefell Mountain Railway verbindt het dorp Laxey met de top van de berg Snaefell op 620 meter 
boven zeeniveau. Dit is het hoogste punt van het eiland. 
De lijn is 5 kilometer lang en heeft een spoorwijdte van 
1067 mm (Kaapspoor). De baan heeft een boven-

leiding met 550 volt gelijkstroom. Bij goed weer kunt u 

Engeland, Schotland, Ierland en Wales vanaf de top van 

Snaefell te zien. Daarom wordt wel gezegd dat men 

vanaf de Snaefell zes koninkrijken kan zien: het Isle of 
Man zelf, Engeland, Schotland, Ierland, Wales en het 
hemelse rijk. Soms wordt ook het rijk van Neptunus, de 
zee dus, aan het lijstje toegevoegd. 
 

 

 
 
 
 

Na terugkeer in Laxey bezoeken wij de Lady Isabella, beter 
bekend als het Great Laxey Wheel,  ’s werelds grootste 

functionerende waterrad, gelegen in de vallei Glen Mooar. 
Deze constructie naar een ontwerp van Robert Casement 

dateert uit 1854 en diende om water uit de mijn van Laxey af 
te voeren, waar in de negentiende eeuw zilver, zink en lood 
ontgonnen werden. Naamgever was Isabella Hope, de vrouw 
van de toenmalige luitenant-gouverneur van Man, Charles 
Hope.  

 

Wij maken  ook een rit met de Great Laxey Mine 
Railway. Het eindpunt van de spoorlijn bevindt 

zich in de Valley Gardens, ooit de locatie van de 
wasvloeren van de Great Laxey Mine. Passagiers 
reizen in een klein rijtuig, getrokken door een 
replica van een van de originele stoommachines, 
door de enige spoortunnel van het eiland en 

langs de lijn die ooit wagons vervoerde die 
waren geladen met de erts. Tot slot van deze 

interessante “spoordag” keren wij met Manx 
Electric Railway terug naar de hoofdstad 
Douglas.  
 

 
 

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Laxey&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Snaefell
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zeeniveau
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spoorwijdte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kaapspoor
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bovenleiding
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bovenleiding
https://nl.wikipedia.org/wiki/Volt_(eenheid)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gelijkstroom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Engeland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schotland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ierland_(eiland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wales
https://nl.wikipedia.org/wiki/Neptunus_(mythologie)
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mijn_van_Laxey&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Charles_Hope&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Charles_Hope&action=edit&redlink=1


Zondag 20 augustus 2023 
Vanmorgen rijden wij eerst met de bus naar 
het plaatsje Peel (Manx-Gaelisch: Purt ny 
hInshey).Het  heeft officieel de status van 

‘stad’, ondanks dat het slechts iets meer dan 
4000 inwoners telt. De naam van de 
nederzetting is van het Manxe woord ‘peeley’ 
afkomstig, dat fort betekent. Peel was in de 
18de en 19de eeuw een belangrijke 
vissershaven; hier bloeide bovenal 
de makreel- en haringindustrie. Thans vormt 

het toerisme een belangrijke bron van 
inkomsten. Het stadje bezit een uitgestrekt 
strand en een pier met vuurtoren. St Patrick’s 
Isle, waarop zich Peel Castle bevindt, is 
tegenwoordig met het vasteland verbonden.  
Vervolgens brengen wij een bezoek aan de 

plaats Ramsey, waar tevens de lunchpauze is 

gepland. Ramsey is ook het noordelijke eindpunt van 
de Manx Electric Railway. Aanvankelijk verbond de 
trein Douglas met Laxey; de lijn van Laxey naar 
Ramsey werd op 2 augustus 1898 geopend door de 
luitenant-gouverneur, John Henniker-Major. Op die 
datum liep de lijn tot Ballure, aan de rand van 

Ramsey. De laatste uitbreiding naar het centrum van 
Ramsey werd geopend op 24 juli 1899.  

’s Middags met Max Electric Railway naar Groudle. 
Hier maken wij een retourrit met de smalspoor 

stoomtrein van Groudle Glen Railway. Tot slot keren 
wij naar Douglas terug voor het diner en overnachting. 
 

Maandag 21 augustus 2023 
 

De vlag van Man bestaat uit een rode ondergrond 

waarop een vorm staat die aan 3 
benen zonder lijf die aan elkaar 
vastzitten; dit symbool van het 
eiland is gebaseerd op het 
wapen van de laatste Noorse 
koning van Man, Magnus III. Het 
symbool vindt zijn oorsprong in 

een zonnesymbool uit de vroege 
Keltische cultuur. 
Vrije ochtend in Douglas. Na de 

lunchpauze per bus naar de 
luchthaven van Isle of Man voor de terugreis naar 
Nederland. Ook dit keer vliegen wij met een toestel van 

British Airways naar London City, na de dinerstop 
stappen wij hier over op een toestel, dat ons terug 
brengt naar Rotterdam. Aankomst ca. 21:30 uur. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Manx-Gaelisch
https://nl.wikipedia.org/wiki/Makreel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Haring_(soort)
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=St_Patrick%E2%80%99s_Isle&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=St_Patrick%E2%80%99s_Isle&action=edit&redlink=1
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5 DAGEN SCHWARZWALD, KARLSRUHE & BADEN BADEN  ( RASTATT ) 
Reisperiode: vrijdag 06/10 t/m dinsdag 10/10/2023 

Reissom €. 645,00 p.p. (half pension); toeslag 1 persoonskamer €. 95,00.  
Annuleringsverzekering €. 47,00. Alle kamers met TV/douche/toilet/wifi 

In- en uitstapplaatsen: Rotterdam, Den Haag, Alphen a/d Rijn, Utrecht & Driebergen/Zeist 
 

De excursiebijdrage (entrees, ritten e.d.) wordt t.z.t. bepaald op basis van het aantal deelnemers. 
 

 

Voor deze herfstreis hebben wij als standplaats Barok 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 ook de grens met Frankrijk. Door de stad 
stroomt de rivier de Murg.  
 
Vrijdag 06 oktober 2023 

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 
driesterrenhotel 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. 

 
Zaterdag 07 oktober 2023 

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. 
 

Zondag 08 oktober 2023 
Na het ontbijtbuffet tijdig vertrek naar 

Strasbourg. De hoofdstad van Europa is niet 
alleen een interessante “tramstad”, maar 
ook een Kunst- en Geschiedenisstad, bekend 

om haar uitzonderlijke bouwwerken. 
Klein 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, Klein 
Frankrijk en de kathedraal. Wij verblijven ca. 3 uren in Strasbourg. Om12:27 vertrek per tram vanaf Place Kléber 

naar de Duitse plaats Kehl, een rit van ca. 25 
minuten.  Aansluitend   per touringcar naar 
het plaatsje Endingen aan de voet van de 
Kaiserstuhl. Op het treinstation wordt u 
begroet met wijn of vruchtensap en een 
pretzel. Met de “Regenbummler “rijden wij 

daarna door de prachtige wijngaarden van de 
Kaiserstuhl, terwijl een ervaren wijnmaker u 
op de heenreis kennis laat maken met vijf 
wijnen. De trein rijdt tussen Riegel en 
Endingen langs vruchtbare landbouwgronden 
en tussen Endingen en Sasbach door een van 

de grootste fruitteeltgebieden van de streek. 

Na Sasbach begint het mooiste deel van de 
route. Vanuit Jechtingen voert de route door 
de bijna onmisbare wijngaarden naar 
nach Breisach. Vanuit de trein heb je een uniek uitzicht op het kleine wijnstadje Burkheim met de Schwendiburg, 
op de Breisacher Münsterberg en op heldere dagen op de Vogezen. Na terugkomst in Endingen keren wij via de 

hoofdwegen langs o.a. Offenburg en Baden 
Baden naar ons hotel in Rastatt terug. 
 

Maandag 09 oktober 2023  
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 

https://www.schwarzwaldportal.com/nl/breisach.html


integreerde deze in het netwerk van Stadtbahn Karlsruhe. Na aankomst in Freudenstadt maken wij een rondrit 
met de Freudenstädter Bähnle (ca. 30 minuten).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. 
 

 

 

 
Dinsdag 10 oktober 2023 
Na het ontbijt nemen wij tijdig afscheid van onze standplaats en rijden dan naar Speyer voor een bezoek aan het 
bijzonder interessante Technik Museum Speyer. Wat heeft een reddingsschip nodig aan boord? Hoe groot is 
een jumbojet? Hoe klinkt het grootste orgel ter wereld? Hoe belandde een Chinese stoomlocomotief in Speyer of 

hoe kwam de spaceshuttle Buran in de ruimte?  
Ontdek naast de grootste  ruimtevaarttentoonstelling van Europa en een belangrijke marine tentoonstelling, ook 
de meest verschillende vliegtuigen,  historische brandweerwagens, enorme stoomlocomotieven en nog heel veel 
meer. Wij verblijven drie uur in dit fraaie museum en rijden na de lunchpauze via de autowegen, met nog een 
dinerstop en route, naar Nederland terug.  

https://speyer.technik-museum.de/nl/reddingsvaartuig-john-t-essberger
https://speyer.technik-museum.de/nl/boeing-747
https://speyer.technik-museum.de/nl/welte-filharmonie-orgel
https://speyer.technik-museum.de/nl/qian-jin
https://speyer.technik-museum.de/nl/spaceshuttle-buran
https://speyer.technik-museum.de/nl/ruimtevaart
https://speyer.technik-museum.de/nl/scheepvaart
https://speyer.technik-museum.de/nl/vliegtuigen
https://speyer.technik-museum.de/nl/brandweervoertuigen

