
    

 

RAILHOBBY RAILTOURS 
 

 
 

7 DAGEN BAYERN, MÜNCHEN & TIROL 
Reisperiode : vrijdag 06/08 t/m donderdag 12/08/2021 

Reissom €. 695,00 p.p. (logies & ontbijt) ; toeslag 1 persoonskamer €. 150,00.  
Annuleringsverzekering €. 50,00. Alle kamers met TV/douche/toilet/WiFi 

In- en uitstapplaatsen :Amsterdam CS,  Utrecht CS  & Arnhem. Max. 15 personen 
 

 
Vrijdag 06 augustus 2021 

Onze trein (ICE 123) vertrekt om 10:40 uur vanaf 
Amsterdam CS, waarna via Utrecht CS, Arnhem en 
Oberhausen naar Duisburg wordt gereisd. Hier stappen 
wij over op de ICE 519, die ons rechtstreeks naar onze 
standplaats Augsburg brengt. Wij reizen eerste klas op 
gereserveerde zitplaatsen. In Augsburg logeert u zes 
nachten in het uitstekende IntercityHotel, direct naast 
het station. Uw kamer beschikt over TV, bureau, 
koelkast, WiFi, Bad of douche en toilet. Er wordt elke 
ochtend een gevarieerd ontbijtbuffet verzorgd. Het 
hotel beschikt verder o.a. over een lift en bar. 
Iedere deelnemer ontvangt tevens een FreeCityTicket, 
waarmee u gratis gebruik kunt maken van al het lokale 
openbaar vervoer.  In de directe omgeving van het 
hotel bevinden zich diverse horecabedrijven. 
 

 

 
De koopmans- en patriciërsfamilies Fugger en Welser hebben de door keizer Augustus opgerichte stad tussen 
de rivieren Lech en Wertach met export en bankhandel tot welvaart gebracht. Na de Dertigjarige Oorlog heeft 
Augsburg vooral een bloeiperiode doorgemaakt vanwege het kunstambacht van de goud- en zilversmederijen 
en van de boekdrukkunst. De talrijke gasten die naar de stad komen, zijn niet alleen geïnteresseerd in de sporen 
van de Romeinen, de rococo en renaissance, maar ook in Augsburg als moderne cultuurstad langs de Sisi's 

https://www.beieren.nu/traditioneel-anders/verleiding-van-de-stad/fuggerei-augsburg/
https://www.beieren.nu/belevenissen/stad-land-cultuur/toeristische-routes/sisis-route/


route en de romantische route. Op cultureel gebied heeft Augsburg veel te bieden - niet alleen een groots 
verleden, maar ook een levendig heden, bijvoorbeeld als Mozartstad met het Mozarthuis en het Augsburger 
Mozartfeest. Het Kerstmarkt Augsburg is een bezoek waard – en niet alleen vanwege de meer dan 500-jarige 
traditie.Generaties lang hebben de Mozarts als ambachtslieden, bouwmeesters, beeldhouwers of boekbinders 
in Augsburg geleefd. In het geboortehuis van Leopold Mozart, de vader van Wolfgang Amadeus, treft men de 
Zwabische voorvaderen en de grootste schilderijencollectie over het thema Mozart aan. Hier staat ook een nog 
bespeelbaar hamerklavier uit 1785. In de Fuggerei woonde de metselaar Franz Mozart - overgrootvader van de 
componist. 

 
Het tramnetwerk van Augsburg vormt de ruggengraat  van het openbaar vervoer in de stad. Het netwerk werd 
in gebruik gesteld in 1881 als paardentram, die op een normaalspoor reed, dat in 1898 geëlektrificeerd werd. 
Sinds 2003 wordt het netwerk bediend door de Augsburger Verkehrgesellschaft (AVG). De zeven lijnen 
(spoorwijdte 1000 mm) vormen een netwerkwerk van ruim 45 kilometer. 
 
zaterdag 7 augustus 2021 
In de tramwerkplaats  van Stadtwerke Augsburg (swa) worden geschiedenis en moderniteit gecombineerd. In 
de werkplaats wordt de huidige vloot wordt onderhouden, maar je vindt hier ook een aantal historische trams. 
Ongeveer 175 jaar geleden was het hoofdstation van 
Augsburg gevestigd op de plek waar nu de tramremise 
is. De 40 meter lange grote ruimte is nog in de originele 
vorm uit 1838 en is een monumentaal pand. Eén van de 

historische voertuigen is tram nr. 506; van 1948 tot 

1973 werd deze motorwagen nr. 506 voornamelijk 
gebruikt op de lijnen 2 en 4. Vanwege zijn oorsprong 
heeft hij de bijnaam "Heidelberger"; de tram komt uit de 
wagenfabriek van Fuchs in Heidelberg.  
Na het bezoek aan de werkplaats maken wij met de 506 
een uitgebreide rondrit door de stad Augsburg. 
‘s Middags een exclusief bezoek aan het Bahnpark, een  
fascinerend technologielandschap uit het begin van de 
20e eeuw. Als door een wonder is het gehele depot uit 
de tijd van de Koninklijke Beierse Staatsspoorwegen tot 
op de dag van vandaag bewaard gebleven.  

https://www.beieren.nu/belevenissen/stad-land-cultuur/toeristische-routes/sisis-route/
https://www.beieren.nu/belevenissen/stad-land-cultuur/toeristische-routes/romantische-route/
https://www.beieren.nu/belevenissen/stad-land-cultuur/kerstmarkten/kerstmarkt-augsburg/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Openbaar_vervoer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paardentram
https://nl.wikipedia.org/wiki/Normaalspoor
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Augsburger_Verkehrgesellschaft&action=edit&redlink=1


In het huidige spoorwegpark hebben de Koninklijke Beierse Staatsspoorwegen vanaf 1906 met 
wetenschappelijke ondersteuning van geologen een complex watervoorzieningssysteem aangelegd dat tot op 
de dag van vandaag bewaard is gebleven. Dit zijn onder meer twee diepe putten met een diepte tot 176 meter, 
het beschermde "waterhuis" met de waterbehandelingssystemen en een "waterkraan". Oh ja, er is ook een 
fraaie modelbaan aanwezig met meer dan 900 meter rails en het geheel (meer dan 140 locomotieven) wordt 
digitaal aangestuurd 

 
Zondag 8 augustus 2021  
Na het ontbijt vertrekken wij tegen negen uur met een stoomtrein van de “Ammersee Dampfbahn “ naar het 
stadje Utting aan de romantische Ammersee. De rit duurt bijna anderhalf uur en voert ons o.a. langs de plaatsen 
Mering en Hochdorf. Na aankomst in Utting stappen wij aan boord van een fraaie raderboot van de Bayerische 
Seen Schifffahrt, die ons via Holzhausen en Herrsching naar de plaats Diessen brengt, waar tevens de 
lunchpauze is gepland. In de loop van de middag keren wij naar Augsburg terug met voertuigen van de 
Bayerische Regiobahn. Wij volgen dan de trajecten Diessen – Geltendorf, Geltendorf – Kaufering en Kaufering 
– Augsburg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Maandag 09 augustus 2021  
 
“ Dagje sporen naar Tirol & Garmisch Partenkirchen” 
Vandaag staat er een uitgebreide “spoordag” op het programma met bezoeken aan het Oostenrijkse Reutte en 

het Zuidduitse Garmisch Partenkirchen, fraai gelegen in het 
Werdenfelser land.  Het eerste traject wordt uitgevoerd met 
materieel van Bayerische Regiobahn en voert ons van Augsburg via 
Buchloe en Markt-Oberdorf dwars door de Allgau naar Füssen. Een 
deel van de spoorlijn werd reeds in 1876 geëxploiteerd door 
de  Königlich Bayerischen Staats-Eisenbahnen.   
In Füssen stappen wij op bus nr. 100 van Rionalverkehr Oberbayern, 
die ons via een mooie route in ca. 30 minuten naar het station van 
Oostenrijkse plaats Reutte in Tirol brengt.  

 
Na een pauze van bijna 1 ½ uur stappen wij op de trein naar 
Garmisch Partenkirchen, gelegen in een adembenemend landschap 
aan de voet van de 2.962 meter hoge Zugspitze.  In deze 
wintersportplaats houden wij een ruime pauze, zodat u (op 
facultatieve basis) de mogelijkheid heeft om een retourrit te maken 
met de Bayerische Zugspitzbahn.  
27 augustus 1820 was Joseph Naus de eerste die de top van de 
Zugspitze op 2962 meter beklom. Nu, 200 jaar later, is het voor 
natuurliefhebbersaanzienlijk gemakkelijker geworden om de hoogste 

berg van Duitsland te bedwingen. Josef Naus was een Beierse officier 

en landmeter. Zijn familie, afkomstig uit België of Nederland, 
emigreerde in de 17e eeuw naar Tirol. 
De Zugspitz-top is nu bereikbaar met 3 kabelbanen. De eerste, de 
Tiroler Zugspitzbahn van Ehrwald, werd in 1926 geopend. 37 jaar 
later, in 1963, opende de Eibsee-kabelbaan vanuit Grainau en weer 
31 jaar later, in 1992, de Beierse gletsjerbaan. 
 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6niglich_Bayerische_Staats-Eisenbahnen


Wij houden in Garmisch tevens de dinerpauze en keren daarna per trein via Weilheim terug naar Augsburg. 

 
 
 
dinsdag 10 augustus 2021 

Vrije dag in Augsburg of facultatief bezoek aan het Bayerisches 
Eisenbahnmuseum in Nördlingen  
Omdat Augsburg zo’n oude stad is, zijn er ook veel 
klassieke bezienswaardigheden in Augsburg te zien. Het stadhuis van 
Augsburg is hier een goed voorbeeld van. Dit gebouw werd rond het 
jaar 1620 gebouwd in Renaissance-stijl, door stadsarchitect Elias Holl. 
Vandaag de dag zijn er permanente tentoonstellingen te zien over de 
geschiedenis van de voormalige keizerlijke stad.  
De Perlachtoren (Perlachturm) is ook een mooie bezienswaardigheid 
in Augsburg. Deze toren werd gebouwd in het jaar 989, de toren is dus 
al meer dan 1.000 jaar oud! Oorspronkelijk was het een wachttoren, 
men heeft geen idee waar de naam ‘Perlachtoren’ vandaan komt. Toen 
het stadhuis gebouwd werd (rond 1620), kreeg de toren zijn huidige 
uiterlijk. De beroemde stadsarchitect Elias Holl is verantwoordelijk voor 
het huidige ontwerp. Vroeger deed de toren onder andere dienst als 
brandalarm, er hing een grote klok in de toren die de burgers moest 

waarschuwen in het geval van een brand. 
Alleen de voorzitter van de gemeenteraad 
mocht het besluit nemen om de bel te luiden. 
In 1805 werd deze regel afgeschaft. 
Fuggerei is een ommuurde sociale wijk in 
Augsburg. Het is ook de oudste sociale wijk ter 
wereld (1516). Mede hierdoor is het een van de 
best bezochte bezienswaardigheden in 
Augsburg. Vroeger ging de muur ‘s nachts op 
slot, waardoor het een soort dorpje in een stad 
was. De wijk Fuggerei wordt nog steeds 
bewoond. De familie Fugger heeft de wijk 
gesticht. Augsburg heeft nog veel meer 
bezienswaardigheden die de moeite waard 
zijn. Het kathedraal van Augsburg bijvoorbeeld 
(negende eeuw na Christus), maar ook de St. 
Anne’s kerk (1321), het Schaezlerpaleis (tegenwoordig is hier een kunstmuseum) en de botanische tuin van 
Augsburg. Verder is de binnenstad zelf gewoon erg leuk om doorheen te lopen. Er zijn dus bezienswaardigheden 
in Augsburg genoeg! 
 
Woensdag 11 augustus 2021 
Voor vandaag staat er een dagje München op het programma met o.a. exclusief bezoek aan het MVG Museum. 
Nadat de stad tijdens de Tweede Wereldoorlog behoorlijk onder vuur had gelegen, werd het oude centrum 
nadien prachtig in ere hersteld. De fraaie gebouwen rondom de middeleeuwse Marienplatz getuigen hiervan. 
Het stadhuis, het Neues Rathaus met zijn mooie klokkenspel, is er de grootste blikvanger. En op twee minuutjes 
lopen staat u oog in oog met de gotische Frauenkirche, een zeldzaamheid onder de Europese kerken. 
München kent 7 metrolijnen, en tientallen tramlijnen, waar tram en metro niet komen rijden in veel gevallen 
bussen. Zeven metrolijnen met meer dan 100 kilometer aan spoor en ongeveer 100 stations dat zijn de details 
van het U-bahn netwerk van München. Alle stations kruizen elkaar ongelijkvloers daardoor is de Munchener 
Metro één van de snelste U-bahnen banen van Europa aangezien de treinen makkelijk 80 km/h halen. De 
meeste metro’s rijden om de 10 minuten dat gedurende het grootste gedeelte van de dag.  

http://www.romantischestrasse.nl/augsburg.html


De trams in München kennen een lange geschiedenis, echter kwam daar in de jaren 90 abrupt een einde aan. 
Het stadsbestuur vond toen dat de trams niet meer in het straatbeeld van München paste. Dit voorstel werd 
gelukkig na 3 jaar weer teruggedraaid. 
De 13 tramlijnen bedienen voornamelijk het centrum van de stad en de wijken er om heen. Tijdens de kantoor 
en spitsuren rijden de trams om de 10 minuten daarbuiten om de 20 minuten. De trams sluiten naadloos aan 

op het netwerk van U-bahnen en bussen. Het openbaar vervoer in de 
hoofdstad van Beieren wordt verzorgd door de Münchner 
Verkehrsgesellschaft mbH . 

In het MVG Museum volgt een exclusieve ontvangst gevolgd door een interessante rondleiding. Wij nemen ook 
een kijkje bij de Modellbaugruppe.   Na afloop van het bezoek heeft u tijd om de stad op eigen gelegenheid te 
verkennen. Aan het eind van de middag keren wij per ICE terug naar Augsburg. 

 
 
 
 
 

Donderdag 12 augustus 2021 
Na het ontbijtbuffet nemen wij afscheid van ons IntercityHotel en de stad Augsburg. Met de ICE 610 reizen 
wij naar Duisburg en na de overstap met de ICE 124 via Arnhem en Utrecht naar Amsterdam.  Aankomst 
ca.17:00 uur. U reist 1e klas op gereserveerde plaatsen. 

 

 


