RAILHOBBY REISNIEUWS 2022 – NR. 3
Alphen aan den Rijn, juni 2022
Dames en heren,
“De kop is er af !! “ Op vrijdag 3 juni j.l. vertrok de eerste Railhobbyreis
sinds 2019 onder leiding van Leo van der Werf naar onze
(pinkster)bestemming Hanau nabij Frankfurt am Main. De touringcar van
“ Van Heugten Tours ” uit
Nootdorp werd meer dan
vakkundig bestuurd door
onze vaste chauffeur Ben
Hoogstraten. Het was meer
dan plezierig, dat we weer eens met een gezellige groep op stap konden.
Het volledige verslag van deze reis staat op onze website
www.railhobbyreizen.nl . Inmiddels hebben we ook besloten, dat de drie
volgende reizen uitgevoerd gaan worden, al moeten wij natuurlijk wel
een “ corona-slag “ om de arm houden. Momenteel zijn wij ook bezig
om het reisprogramma 2023 vaste vorm te geven en daarover leest u
elders in deze reisbrief wat meer. Ziet u nu al één of
meerdere reizen, die uw (bijzondere) belangstelling
hebben, dan kunt u zich hiervoor reeds vrijblijvend aanmelden.
Vanuit ons kantoor in Alphen aan den Rijn wensen wij u
een plezierige zomerperiode en wij hopen u natuurlijk
te treffen op één van de volgende Railhobbyreizen.
Met vriendelijke reisgroet,
Railhobbyreizen
Wouter Koopman
Op bezoek bij het Feld- und Grubenbahnmuseum “ Fortuna “ in Solms
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6 DAGEN BERNER OBERLAND (INTERLAKEN)
Reisperiode : donderdag 04/08 t/m dinsdag 09/08/2022
Reissom €. 1.495,00 p.p. (half pension) ; toeslag 1 pers.kamer €. 125,00.
Annuleringsverzekering €. 95,00. Alle kamers met TV/douche/toilet/WiFi
Vertrek- en aankomststations : Amsterdam CS, Utrecht CS & Arnhem CS
Alle trein-, boot en busritten zijn bij de reissom inbegrepen.
Momenteel nog 1 x 1 persoons kamer en 3 x 2 persoons kamer beschikbaar.
Reisleiding : de heer Leo van der Werf
--------------------------------------------Met ICE 105 rechtstreeks naar Basel SBB en van hier met
IC 975 naar onze standplaats Interlaken. Wij logeren vijf
nachten op basis van half pension (ontbijtbuffet en diner)
in het uitstekende Hotel Central Continental aan de
oever van de rivier de Aare, en op slechts 3 minuten
lopen van het treinstation Interlaken-West. Alle kamers
hebben een eigen badkamer en een televisie. De 2e
reisdag maken wij een treinreis naar de Schynige Platte
met fraaie vergezichten en bent u ’s middags vrij om de
stad Interlaken te verkennen of om een boottocht op de
Thunersee te maken. Op reisdag 3 een smalspoorrit naar
Innertkirchen
in
combinatie
met
een stoomrit met
de Brienzer Rothornbahn en een
boottocht over de Brienzer See naar Interlaken. Tijdens reisdag 4 eerst een
bezoek aan Luzern en vervolgens een retourrit naar wintersportplaats
Engelberg. De terugreis gaat via Langnau, Konolfingen en Thun. Op de 5e
reisdag “treinen” wij eerst naar Kleine Scheidegg en de Eigergletscher en
vervolgens naar het Jungfraujoch op 3454 meter. De terugreis gaat o.a. via
Lauterbrunnen en Wilderswill. De laatste reisdagkeren wij via Basel SBB per
ICE naar Nederland terug. Kijk voor het volledige dagprogramma op www.railhobbyreizen.nl.
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7 DAGEN BAYERN, MÜNCHEN & TIROL
Reisperiode : vrijdag 02/09 t/m donderdag 08/09/2022
Reissom €. 695,00 p.p. (logies & ontbijtbuffet) ; toeslag 1 persoonskamer €. 150,00.
Annuleringsverzekering €. 50,00. Alle kamers met TV/douche/toilet/WiFi
In- en uitstapplaatsen : Amsterdam CS, Utrecht CS & Arnhem.
De reis gaat definitief door. Momenteel nog 1 x 2 persoons kamer beschikbaar.
Reisleiding : de heer Wouter Koopman
---------------------------------------------------------Per ICE treinen (gereserveerde zitplaatsen) (overstap in
Duisburg) naar onze standplaats Augsburg, waar wij logeren
in het uitstekende IntercityHotel Augsburg direct naast het
station. Alle kamers beschikken over een ruime badkamer met
bad of douche en toilet. Iedere deelnemer ontvangt een
FreeCityTicket, waarmee men gedurende het verblijf in
tramstad Augsburg onbeperkt gebruik kan maken van het
openbaar vervoer. Tijdens het verblijf brengen wij een bezoek
aan de tramwerkplaats van de stad, gevolgd door een rondrit
met historisch materieel. Per stoomtrein van de “Ammersee
Dampfbahn” rijden wij naar Utting aan de romantische
Ammersee en stappen hier aan boord van een fraaie
raderboot. De terugreis gaat met materieel van de Bayerische
Regiobahn. Wij gaan ook een “Dagje sporen naar Tirol & Garmisch Partenkirchen “ met de mogelijkheid om een
rit te maken met de Bayerische Zugspitzbahn. Er is ook een vrije dag in Augsburg ingepland, waarop
tramliefhebbers uitgebreid aan hun trekken kunnen komen, maar misschien wil men wel mee naar het
spoorwegmuseum te Nördlingen of geeft men de voorkeur aan een historische rondwandeling door Augsburg. Er
staat ook een dagje München op het programma met o.a. een exclusief bezoek aan het MVG Museum en
voldoende tijd om de hoofdstad van Bayern op eigen gelegenheid (per tram) te verkennen.

RH23.01 – 5 DAGEN SAARLAND, HUNSRÜCK & LUXEMBERG (BUSREIS) (26/05 t/m 30/05/23)
Tijdens deze vijfdaagse Pinsterreis, met vertrek op vrijdag 26 mei 2023, logeren wij in het sfeervolle Victor’s
Residenz Hotel in Saarlouis op basis van half pension (ontbijtbuffet & diner). Tijdens het verblijf maken wij o.a. een
rit met de Saarbaan; bezoeken Luxemburg met zijn trammuseum en Train 1900; nemen een kijkje in
Dampflokmuseum Hermeskeil en maken een stoomrit van Losheim naar Merzig v.v.; op de thuisreis bezoek aan
de tramlijn te Erezée en het spoorwegmuseum van Visé.
RH23.8211.02 – 7 DAGEN ZUID NOORWEGEN, BERGEN & FLAMBAAN ( 24/06 t/m 30/06/23)
Vanaf de Eemshaven met het ms Romantika van Holland Norway Lines naar Kristiansand voor o.a. een stoomrit
met de Setesdalbanen en een bezoek aan oud schaatser Kees Verkerk. Met de Sorlandsbanen naar Stavanger en
na de overnachting reizen wij door naar tramstad Bergen, waar wij drie nachten logeren in Hotel Scandic Byparken.
Tijdens de excursie “Norway in a nutshell” maken wij een rit met de Flambaan van Myrdal naar Flam en varen over
de Auerlandsfjord en Naerofjord naar Gudvangen. Vanaf Bergen vliegen wij op de 7e reisdag naar huis terug.
RH23.8211.03 – 5 DAGEN ISLE OF MAN (DOUGLAS) (VLIEGREIS) (17/08 t/m 21/08/23)
Op de eerste reis vliegen wij via Manchester naar Isle of Man en logeren vier nachten op basis van half pension in
het Regency Hotel aan de Queens Boulevard Douglas. De paardentram stopt voor de deur!! Tijdens het verblijf
staan de volgende ritten op het programma: per Isle of Man Steam Railway naar Port Erin; met Manx Electric
Railway naar Laxey; bezoek aan Laxey wheel en de Great Laxey Mine Railway; rit met de Groudle Glen Railway en
natuurlijk met de Snaefell Mountain Railway naar het hoogste punt van het eiland. De terugreis gaat eveneens met
een overstap in Manchester.
RH23.8211.04 – 5 DAGEN SCHWARZWALD (RASTATT) (BUSREIS) (06/10 T/M 10/10/23)
Deze reis is, vanwege corona, al drie maal uitgesteld, dus de hoogste tijd om het programma alsnog uit te voeren.
Wij logeren vier nachten in het Best Western Hotel Rastatt op basis van half pension. Wij bezoeken o.a. Bahn
Weissenstein en depot 1913 in Karlsruhe plus rondrit met historisch materieel en maken ritten met de
Rebenbummler, de Murgtalbahn, de Rechtalbahn en de Merkurbahn in Baden Baden. Op de thuisreis een bezoek
aan het Technik Museum Speyer.
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5 DAGEN SACHSEN-ANHALT & HARZ
Reisperiode: donderdag 13/10 t/m maandag 17/10/2022.
Reissom €. 625,00 p.p.; toeslag 1 pers. kamer €. 75,00. Annuleringsverzekering €. 40,00.
De reis wordt uitgevoerd op basis van half pension ( ontbijtbuffet & buffetdiner )
In- en uitstapplaatsen: Rotterdam, Den Haag, Alphen a/d Rijn, Utrecht, Drieb./Zeist & Apeldoorn
De reis wordt definitief uitgevoerd. Nog voldoende plaats in 1- en 2 persoons kamers.
Reisleiding : de heer Wouter Koopman
-----------------------------------------Via de autowegen naar onze standplaats
Wernigerode
met
zijn
fraaie
historische
stadscentrum.
Wij logeren vier nachten in het uitstekende HKK
Hotel.Alle kamers met bad of douche en toilet.
Alle maaltijden zijn in buffetvorm. Tijdens ons
verblijf bezoeken wij tramstad Halberstadt, één
van de kleinere tramnetten in de deelstaat
Sachsen-Anhalt. Met historisch materieel maken
wij hier een rondrit.

Op één klein traject na rijden wij alle lijnen van de Harzer
Schmalspurbahnen, t.w. de Harzquerbahn, de Selketalbahn
en natuurlijk ook de Brockenbahn.

Er staat ook een bezoek aan de hoofdstad van
Sachsen-Anhalt op het programma : Magdeburg.
De eerste trams reden hier in 1877 en sinds 1999
wordt het tramnet gerund door de MVB
(Magdeburger Verkehrs betriebe).
Wij bezoeken Museumsdepot Sudenburg en nemen
een kijkje bij ’s werelds langste waterbrug, de
Magdeburger Wasser Brücke (918 meter lang).

Op de thuisreis houden wij onze (ruime) koffiepauze in het centrum van historisch Goslar en stoppen en route voor
de lunch- en dinerpauze.
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