
Verslag van de 7-daagse Railhobby Special Tour naar de Cote d’Azur (Nice) 
Donderdag 5 t/m woensdag 11 mei 2016 

door Leo van der Werf (reisleider) 
Donderdag 5 mei, de heenreis  
Bevrijdingsdag en Hemelvaartsdag, voor ons de 
vertrekdatum voor een bijzondere reis naar 
Frankrijk. Tegen lunchtijd verzamelt de groep zich 
in vertrekhal 1 van Schiphol. De bagage wordt 
afgegeven via de(ondertussen) bekende 
machines. Na een hapje en een drankje gaat het 
naar Gate B36. De KLM vlucht naar Nice vertrekt 
op tijd en we komen op schema aan op Aéroport 
Nice Côte d'Azur. 
Lijn 99 naar de stad rijdt niet deze dagen en we 
worden verwezen naar lijn 23 naar de binnenstad. 
Een overvolle bus. Met hulp van een lokale 
passagier vinden we de meest handige halte om 
naar ons hotel te lopen, een klein kwartiertje. Na het inchecken en het opzoeken van onze kamers gaan we met 
de tram op pad naar het oude centrum. Op een  pleintje vinden we een terras, waar ze een goede maaltijd 
serveren met een lekker glas wijn. Om de stad verder te leren kennen en wat gewicht te verliezen lopen we 
vervolgens door de kleine straatjes naar de kust en dan via de haven naar het plein Garibaldi om daar de tram 
te vinden die ons weer naar het hotel brengt. Erg comfortabel een tramhalte op twee minuten van de 
hoteldeur. 
 
Vrijdag 6 mei, gereserveerd voor de stad Nice 

Zoals gezegd, de tramhalte lag om de hoek, is het 
vandaag het moment om de stad te gaan verkennen 
met de tram en de Hop On Hop Off bussen. Eerst de 
tramlijn van eindpunt tot eindpunt. Een mooie rit door 
het centrum en de wijken in het noorden en oosten 
van de stad. Na terugkomst op het station en een 
bakje koffie vervolgen we de sightseeing met de open 
dubbeldekkers van de Hop On Hop Off diensten, We 
zien andere delen van de stad en krijgen zo een mooi 
beeld van Nice. De middag wordt door iedereen op 
eigen gelegenheid ingevuld. De reisleider gaat de 
stations langs om de kaartjes voor de ritten met de 
trein naar Tende en de stoomtrein naar Annot te 
bemachtigen.  
 
 

Tram op eindpunt Hospital Pasteur 
 
Vooral de laatste kaartjes nemen een aanzienlijke tijd in beslag. 
Discussie, afdrukken, vastplakken aan een foldertje voor iedereen, extra 
foldertjes en dat allemaal netjes verpakt in een enveloppe. Maar we 
hadden onze kaartjes en daar ging het om! 
Die ochtend hadden we een waterval gezien bij de haven en dat werd 
ons doel voor de rest van de middag. Maar waar is de lift die ons naar 
boven kan brengen want lopen werd niet als alternatief gezien. Eindelijk 
in een hoekje van een klein straatje hebben we beet. Een wandeling 
door het parkje op de berg met een magnifiek uitzicht over de stad en 
de haven is de beloning. 
Terug naar het hotel en op zoek naar een restaurant voor de 
avondmaaltijd. Een vriendelijke juffrouw overtuigde ons in de buurt van 
Place Masséna om een onooglijk steegje in te lopen voor een 
restaurant. De binnentuin die we toen aantroffen was een oase van rust 
in de stad, het restaurant bood een magnifiek menu. Zo goed dat we 
zelfs het restaurant hebben aangeduid als “best of four” en ons 
afscheidsdiner hier ook hebben gehouden.                                                 Parque de la Colline du Château       



Zaterdag 7 mei, op chic 
Met de 100 op weg naar Monte Carlo. Een uur zijn we 
onderweg langs de kust met magnifieke uitzichten op zee 
maar ook op de kustlijn Bij binnenkomst in Monaco wanen 
we ons op een Formule 1 race circuit. De voorbereidingen 
voor de Grand Prix zijn in volle gang. Tribunes zijn 
opgebouwd. Vangrails geplaatst. Borden gezet. Het verkeer 
gaat echter gewoon door. Dus ook de Hop On Hop Off bus. 
Maar eerst een kopje koffie bij Cafe de Paris, tegenover het 
Casino. De busrit toont ons de mooiste stukjes van de stad. 
Na terugkomst bij het Casino gaat we in groepjes uiteen om 
de stad verder te verkennen, het ondergrondse treinstation 
is natuurlijk een must voor ons en wordt dan ook door bijna 
iedereen bezocht.  
 

Prinselijk Paleis in Monaco 
 

Flanerend langs de jachten, dan wel in het zonnetje op een terras met uitzicht op de haven is een zeer 
aangename manier om te genieten en te ontspannen. Om vijf uur zijn we weer onderweg naar Nice voor het 
avondeten, vele foto’s en impressies rijker. 
 
Zondag 8 mei, we komen op stoom 

Rob Heus krijgt “ stoomse bijles “ van Henk Kolkman 
 

Vroeg vertrekken van het hotel om er zeker van te zijn de trein van 09.25 
van de CP te halen naar Puget. Daar staat de stoomtrein gereed voor een 
rit naar Annot. Zodra de trein Nice heeft verlaten duiken we het dal van de 
Var in met grootse rotsformaties en hellingen. Groots om te zien. Na de 
overstap op de stoomtrein wordt het alleen maar fraaier. Na aankomst in 
Annot zoeken we de lokale 
restaurants op.  
We nuttigen de laatste 
sandwiches bij het 
restaurant de Commerce, 
maar voor iedereen is er wat 
te eten. Het stadje Annot 
nodigt uit voor een 

wandeling door het middeleeuwse vestingstadje. Het lijkt wel of 
we terug stappen in de tijd. Terug op het station ontdekken we 
dat de stoomtrein is vertrokken. Met een groep is deze verder 
het dal ingereden en zal pas later terugkomen. Willen we met de 
stoomtrein terug dan zullen we pas om negen uur ’s-avonds in 
het hotel zijn. Dat vinden we te laat en nemen de reguliere 
dieseltrein en zijn we om zes uur in het hotel. Een maaltijd op 

het terras van een restaurant bij de kust sluit de avond af 
voor de meesten. Sommige nemen nog een borrel voor het 
slapen gaan in een restaurant dichtbij. 
 
Een kijkje in Annot ( spreek ook de “t” uit) 
 
Maandag 9 mei, de bergen in 
Een rondje door de bergen staat voor vandaag op het 
programma. Met een diesel vertrekken we naar Tende. 
Vooral het traject Breil Sur Roya naar Tende is 
indrukwekkend met de keerlussen, de tunnel en grote 
viaducten. Het gaat langzaam, we krijgen mooi de tijd om 
alles in ons op te nemen. In Tende nemen we tegentrein, 
na een snelle kop koffie. In Breil is tijd voor een lunch in 
het stationsbuffet. Om 2 uur zou het museum open gaan, 
het Ecomusee met een verzameling spoormaterieel, trams 
en bussen. Wat buiten stond gaf weinig hoop. Maar 

eenmaal binnen worden we ondergedompeld in een verzameling materieel, foto’s, modellen enzovoort van de 
Franse spoorwegen en in het bijzonder dit gebied. Een zeer enthousiaste medewerker liet ons alles bekijken en 
gaf gevraagd en ongevraagd uitgebreide toelichting. Men was vooral trots op de modelbaan van de lijn naar 
Tende en nog meer op de motorwagen X2808 die betrokken was bij de redding van een groot aantal mensen 
uit het kolkende water dat de Provence overspoelde na de doorbraak van de stuwdam bij Frejus. Na afscheid 
genomen te hebben van de gids zijn we met de trein naar Ventimiglia in Italie gereden voor een Italiaans diner. 
In de omgeving van het station, maar ook aan de boulevard en later in de trein konden we ervaren wat er zich 
allemaal afspeelt rond de vluchtelingen die via Italie het noordwesten van Europa proberen te bereiken. In de 
trein, van het Prinsdom Monaco, keren we terug naar Nice, een laatste afzakkertje en dan naar het hotel. 
 



 L'écomusée du haut-pays et des transports in Breil sur Roya 
 
Dinsdag 10 mei, uitrusten, de stad nog verder verkennen en een bezoek aan Vence 
 

De oude marktstad Vence 
 

De ochtend was ter vrije invulling. Voor een aantal stonden 
de musea op het programma. Helaas… het museum van 
Mathis gesloten, zodat een reis naar het noordoosten van 
de stad tevergeefs was. Andere zochten de winkelstraten op 
of de parken rond Masséna. In de middag het plan om met 
bus 94 naar Vence te gaan. De chauffeurs van deze lijn 
hadden echter het werk neergelegd. Het alternatief was bus 
400 die anderhalf uur later, ook door verkeersop- 
stoppingen, het einddoel bereikte. Vence een oude 
vestingstad, waar we een korte wandeling hebben gemaakt 
en op de markt een theepauze hebben ingelast. Met de bus 
weer terug naar Nice, een rit met mooie vergezichten, 
waaronder en fraai beeld van St Pauls de Vence, een oude 
ommuurde stad. Iets wat we zeker voor een volgende reis 
op het programma moeten zetten. Dit keer kwamen we laat 

aan in het centrum van Nice. Rob en Ad gingen alvast door naar het restaurant om een tafel te reserveren. Het 
winnende restaurant was zeer verheugd dat we nog een keer langskwamen, en hebben er weer smakelijk 
gegeten. Terug naar het hotel. Pakken en slapen. Morgen gaat de trein naar huis om twee minuten over zes. 

 
Woensdag 11 mei, de reis terug 
Vroeg op en geen ontbijt in het hotel. We zijn ruim 
op tijd op het station om ons te nestelen in de 
comfortabele stoelen van de TGV de ons in ruim 
negen uur naar Brussel zal brengen. De voorraad van 
de keuken aan boord was goed gevuld en kon ons 
voorzien van een ontbijt. Later op de dag aangevuld 
met koffie, thee, broodjes en koeken. Na een stop op 
diverse onverwachte plakken zijn we even na 3 uur 
in Brussel, waar de Thalys tegen 5 uur vertrekt voor 
de laatste etappe naar Rotterdam, Schiphol en 
Amsterdam. 
 
Het station van Nice 
 
 

We hebben met een kleine groep weer een mooie vakantie gehad en genoten van de aspecten van de Cote 
d’Azur, de Povence en de stad Nice. Door het drukke programma en de vele indrukken zijn we vergeten een 
groepsfoto te maken! En dat is mij nog niet eerder gebeurd.  Iedereen hartelijk bedankt voor de mede- en 
samenwerking en graag tot de volgende reis. 
 
 



 


