
 
 

SNE semi-Flexreis met verblijf 

op 2 locaties. 

Langs de Engelse zuidkust 
24 augustus t/m 2 september 2018 

www.nvbs.com/excursies  

sne@nvbs.com 

 

Vrijdag 24 augustus 2018 

We vertrekken om 8.22 uur vanuit Amsterdam 

met de versnelde Benelux naar Exeter, waarbij 

we voor de douanecontrole overstappen op sta-

tion Brussel-Zuid. Opstappen is ook mogelijk op 

Schiphol Airport (8.37 uur), Rotterdam Centraal 

(9.10 uur) en Breda (9.34 uur). Na de overstap in 

Brussel vervolgen we onze reis per Eurostar naar 

London St. Pancras. We verplaatsen ons naar 

London Paddington waar de trein klaarstaat die 

ons naar Exeter brengt. De verwachte aankomst 

is om 17.30 uur. Bij aankomst in het hotel is er 

een gezamenlijk welkomstdiner. 

 

Zaterdag 25 augustus 2018  

Vandaag staat de South Devon Railway op het 

programma waar het jaarlijkse Rails & Ales Festi-

val plaatsvindt. Op de preserved railway tussen 

Totnes en Buckfastleigh wordt een intensieve 

dienst met historische diesel- en stoomtreinen 

gereden. De treindienst wordt gecombineerd 

met een bier- en ciderfestival. U kunt hier naar 

hartenlust meerijden en fotograferen (en een 

biertje pakken). En wie weet, brengt u op de te-

rugreis misschien nog een bezoekje aan het 14e eeuwse Totnes.  

 

http://www.nvbs.com/excursies
mailto:sne@nvbs.com


 
 

Zondag 26 augustus 2018 

We bezoeken de Dartmouth Steam Railway voor 

een dagexcursie die zal bestaan uit een reguliere 

stoomtreinrit en een boottocht over de Dart. Tus-

sendoor is genoeg tijd om het historische Dart-

mouth te bezoeken.  

 

Maandag 27 augustus 2018  

Een vrije dag om te doen en te laten wat u wilt. 

Met uw railpas zou u de zuidelijke graafschappen 

Devon en Cornwall kunnen verkennen, tot het 

verste spoorpunt Penzance aan toe. Het is Bank 

Holiday - dat betekent een vrije dag voor de Brit-

ten - dus u zult niet de enige zijn die er vandaag 

op uit trekt. 

 

Dinsdag 28 augustus 2018 

Vandaag verplaatsen we ons naar Brighton, de 

beroemde badplaats aan de zuidkust, waar we vijf 

nachten doorbrengen.  

 

Woensdag 29 augustus 2018 
De Bluebell Railway is het doel van de eerste ex-

cursie vanuit Brighton. Dit spoortraject van 18 ki-

lometer tussen East Grindstead en Sheffield Park 

zullen we met ‘reguliere’ stoomtractie berijden. 

De Bluebell is de oudste normaalsporige museum-

lijn ter wereld, er zijn vriendschapsbanden met de 

museumlijn Hoorn-Medemblik.  

 

Donderdag 30 augustus 2018 

U heeft een vrije dag. Vanuit Brighton ben je in ruim een uur in Londen, maar het is ook 

mogelijk om het Isle of Wight met zijn gelijknamige Steam Railway te bezoeken. Brighton 

heeft de smalsporige Volk’s Electric Railway langs het strand dus een smoes om deze te 

bezoeken kan gerust leiden tot een dagje aan zee.  

 

 



 
 

Vrijdag 31 augustus 2018 

Vandaag bezoeken we de Romney, Hythe & 

Dymchurch Railway tussen Hythe en Dungeness. Op 

deze bijzondere spoorlijn bestaat het rijdend materi-

eel uit een prachtige collectie stoomlocomotieven in 

een schaal van 1 op 3. 

 

Zaterdag 1 september 2018 

De dag voor vertrek naar Nederland is weer een vrije 

dag waarop u nog een keer kunt zwerven over al die 

derde-rail-trajecten  in Zuid-Engeland. Zorg wel op 

tijd weer terug te zijn in Brighton voor de afscheids-

maaltijd.  

 

Zondag 2 september 2018 

Vandaag rijden we via Londen met de rechtstreeks Eurostar (onder voorbehoud) naar 

Rotterdam en Amsterdam Centraal. Het vertrek is voorlopig gepland om 8.42 uur uit 

Brighton. 

 

 

 

Internetlinks 

Darthmouth Railway : https://www.dartmouthrailriver.co.uk/   

South Devon Railway : www.southdevonrailway.co.uk   

Bluebell Railway :  www.bluebell-railway.co.uk               

Romney, Hythe & Dymchurch Railway : www.rhdr.org.uk 

 

 

 

De Stichting NVBS-Excursies (KvK 41159980) is aangesloten bij de Stichting Ga-

rantiefonds Reisgelden. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen 

de in dit programma gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-

garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde 

reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de 

overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeen-

komst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, 

wordt zorg gedragen voor de terugreis.  

https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwji-Lyn47rbAhWLZlAKHSc8BuEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bohemianbirds.com/sgr/sgr-logo-kleur-jpg/&psig=AOvVaw0-6WFxyPj-NmerwbxpiEZt&ust=1528228061001070


 
 

  

 

 

Deelnemerstarieven 

Gedeelde tweepersoonskamer:  

€ 1470 voor leden code 1807A 

€ 1520 voor niet-leden code 1807C 
 

Eenpersoonskamer:  

€ 2130 voor leden code 1807B 

€ 2180 voor niet-leden code 1807D 
 

In de reissom is begrepen:  

• alle vervoer van/tot Amsterdam op basis van de 2e klasse 

• de vermelde vier excursies 

• een Continue Pass voor 8 dagen onbeperkt reizen in Zuid-Engeland 

• 9 overnachtingen in twee ***-hotels met ontbijt 

• drie diners 

• reisleiding door Martin Vogelaar en Rob Zoomer 

• een reünie 

• deelname aan het SNE-annuleringsfonds 

Aanmelding 

U kunt zich aanmelden door de reissom over te maken via de Reiswinkel op 

nvbs-excursies.nl of door overboeking van het verschuldigde bedrag op bank-

rekening NL29 INGB 0000 636691 van de Stichting NVBS-Excursies te Hoofd-

dorp onder vermelding van de boekingscode, uw lidmaatschapsnummer en 

uw postcode/huisnummer. Bij onvoldoende invulruimte kunt u ook een mail 

sturen naar sne@nvbs.com. Uw betaling dient uiterlijk op 7 juli 2018 te zijn 

bijgeschreven.  

 

Het minimumaantal deelnemers voor deze reis is 40, het maximum 50. Bij 

overtekening van de excursie geldt de volgorde van aanmelding voor het toe-

wijzen van de beschikbare plaatsen.  

De deelnemers ontvangen medio juli een bevestiging van de inschrijving. 


