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REIZEN VOOR LIEFHEBBERS VAN SPOOR- EN TRAMWEGEN IN COMBINATIE  

MET TOERISTISCHE- EN CULTUREEL/HISTORISCHE ELEMENTEN 
 

In deze extra nieuwsbrief attenderen wij u nog 

even op de mogelijkheid om in te schrijven op de 
vijfdaagse touringcarreis naar Sachsen-Anhalt & 
Harz met vertrek op donderdag 13 oktober 2022. 
Wij logeren in het uitstekende hotel HKK 
Wernigerode op korte afstand van het historische 
centrum van de stad. Wij logeren hier op basis van 
half pension (ontbijt & diner) en tijdens ons verblijf  
maken wij o.a. stoomritten over de Harzquerbahn, 
de Selketalbahn en natuurlijk de Brockenbahn. 
Verder bezoeken aan het depot van tramstadt 
Halberstadt met aansluitend een rit met de 

historische Triebwagen “GT4” en aan de hoofdstad van Sachsen-Anhalt, Magdeburg.  Het volledige 
programma vindt u op onze website www.railhobbyreizen.nl bij Railhobby Reisnieuws. 
 

Inmiddels hebben wij ook alle onderdelen van onze exclusieve trip naar Noorwegen vastgelegd. Hierbij 
een kort overzicht van het programma. Het volledige programma staat, samen met de andere reizen 
2023, in week 39 op onze website. 
 

 
 

7 DAGEN ZUID NOORWEGEN,  

BERGEN & FLAMBAAN 
RH23.02 – Reisperiode : zaterdag 17/06 t/m vrijdag 23/06/2023 

Reissom : €. 1.795,00 p.p.; 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 

 
Vanaf  Eemshaven met het ms Romantika van Holland Norway Lines 
naar Kristiansand voor o.a. een retourstoomrit met de Setesdalbanen 
en een bezoek aan oud schaatser Kees  Verkerk, waar wij onze 
lunchpauze houden. Wij logeren in het Comfort Hotel.  Op reisdag 3 
reizen we met de Sorlandsbanen naar Sandness, even ten zuiden van 
Stavanger. Hier overnachten wij in het Quality Hotel Residence. 
Reisdag 4 : Met de kustbus via een schitterende route naar tramstad 
Bergen, waar wij drie nachten logeren in het Grand Hotel Terminus, 

direct bij het trein- en tramstation.  Op reisdag 5 bent u vrij om de stad te verkennen en b.v. een rit te maken met 
de Floienbahn. Op reisdag 6 maken wij de excursie “Norway in a nutshell” : per trein van bergen naar Myrdal; met 
de Flambaan van Myrdal naar Flam,  varen over de Auerlandsfjord en Naerofjord naar Gudvangen en van hier per 
bus naar Voss en per trein terug naar Bergen. Op de 7e reisdag met de Bybanen (lightrail) naar de airport  van 
Bergen en tot slot met de KLM  terug naar Amsterdam.  

Het uitgebreide programma staat binnenkort op internet : www.railhobbyreizen.nl 

Maximaal 18 deelnemers. Geen bijkomende excursiekosten. 


