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In februari 2019 gaan we op zoek naar Koning Winter in Polen en Tsjechië. Dit zijn 

misschien geen traditionele winterbestemmingen, maar koud en wit kan het er evengoed zijn. Daarnaast 

bieden deze landen genoeg mogelijkheden voor niet-alledaagse railexcursies. We komen in zowel bekende 

als minder bekende toeristische (tram)steden, zodat er ook op de drie vrije dagen voor iedereen iets te 

beleven is. Kortom: deze Winterreis wordt warm aanbevolen!  

Dag 1: Donderdag 21 februari 

Met de Berlijntrein (Amsterdam vertrek 9.00 uur) reizen we richting 

Polen. Met een overstap in Berlijn komen we ’s avonds in Poznan aan.  

Dag 2: Vrijdag 22 februari 

Ten zuiden van Poznan ligt de smalspoorlijn van Środa naar Zaniemyśl. 

Hier maken we een excursie, waarbij onze trein getrokken zal worden 

door een stoomloc van het type Px48. Men heeft nog een echte 

sneeuwschuiver en we hopen natuurlijk dat we die nodig hebben. 

Dag 3: Zaterdag 23 februari 

Op zaterdagochtend is er de gelegenheid om de stad Poznan en zijn 

trambedrijf te bekijken. ’s Middags treinen we naar Wrocław, het 

voormalige Breslau, dat de standplaats voor de volgende drie dagen is.  

Dag 4: Zondag 24 februari 

We maken een ruim twee uur durende treinreis naar Bytom, nabij 

Katowice. Hier is namelijk ook nog een smalspoornet. Met een, van 

origine, Roemeense dieselloc zullen we een excursie met de nodige 

fotostops maken.  

Dag 5: Maandag 25 februari 

De dag zonder programma kan gebruikt worden om Wrocław per tram 

te verkennen. Voor de liefhebbers van modelspoor is er in station 

Świebodzki een grote modelbaan, vergelijkbaar met Miniworld.  

Dag 6: Dinsdag 26 februari 

’s Ochtends maken we met een twee-assige Konstal 4N tram (1960) en 

een gelede Konstal 102Na tram (1970) een rondrit door de stad. Hierna 

verlaten we Wrocław en sporen we via de grensovergang bij Lichkov 

naar het Tsjechische Hradec Králové. Ons hotel ligt tegenover het 

station en straalt nog steeds enige communistische allure uit.  

Dag 7: Woensdag 27 februari 

Volgens het toeristenbureau is Hradec Králové een charmante stad, die 

nog niet door de toeristen is ontdekt. Er is hier dan ook een dag ter vrije 

besteding. Mocht de stad te weinig te bieden te hebben, dan is er tegen 

het aantrekkelijke Tsjechische tarief een regiotreinkaart te koop 

waarmee het mogelijk is de sneeuw in het Adelaarsgebergte (Orlické 

hory) op te gaan zoeken. 
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Dag 8: Donderdag 28 februari 

Bij de laatste excursie van deze reis wordt onze trein aangevoerd door 

een dieselloc type ‘Bardotka’ die ons door de Tsjechische binnenlanden 

via Ostroměř, Libuň en Mladá Boleslav naar Praag brengt. De 

Tsjechische hobbyisten van de KŽC rijden deze trein. Fotostops zijn dus 

weer gegarandeerd. Voor een lunch onderweg wordt ook gezorgd.  

Dag 9: Vrijdag 1 maart 

In de Tsjechische hoofdstad hebben we natuurlijk een vrije dag. In deze 

historische stad is zoveel te zien, waarbij vele bezienswaardigheden per 

tram bereikbaar zijn.  

Dag 10: Zaterdag 2 maart 

Aan al het mooie komt een einde. Dat geldt ook voor deze reis. Vanuit 

Praag reizen we wederom via Berlijn terug naar Nederland (Amsterdam 

aankomst om ongeveer 21.00 uur). 
 

  
 

 
 

 

Prijzen 

Gedeelde tweepersoonskamer:  

€ 1050, code 1901A;  

voor niet-leden € 1100, code 1901B.  
 

Eenpersoonskamer:  

€ 1260, code 1901C. 

 

In de reissom is inbegrepen:  

• alle vervoer van/tot Hengelo 

• de vermelde excursies 

• logies met ontbijt, één lunch en vier diners 

• reisleiding door Geert Gorissen 

• een reünie 

• deelname aan het SNE-annuleringsfonds. 
 

Aanmelding 

Boek op nvbs-excursies.nl of maak vóór  

20 december 2018 de reissom over op 

rekeningnummer NL29 INGB 0000 636691 van 

de Stichting NVBS-Excursies te Hoofddorp met 

vermelding van de reiscode en uw 

lidmaatschapsnummer.  

Bij introducés en bij gebruik van elektronisch 

bankieren postcode en huisnummer vermelden.  
 

Het minimumaantal deelnemers voor deze reis is 

35, het maximum 50. Bij overtekening van de 

excursie geldt de volgorde van aanmelding voor 

het toewijzen van de beschikbare plaatsen.  

De deelnemers ontvangen medio januari een 

bevestiging van de inschrijving.  

Internetlinks 
Tram Poznan https://nl.wikipedia.org/wiki/Tram_van_Pozna%C5%84   

Smalspoor Środa http://www.sredzkakolej.pl/english/index_en.html   

Smalspoor Bytom http://www.gkw.pl/index.htm  

Museumtram Wrocław  http://kstm.pl/en/  

Dieselloc type ‘Bardotka’ https://de.wikipedia.org/wiki/%C4%8CSD-Baureihe_T_478.1  

Poznan https://reisvlinder.nl/tips-stedentrip-poznan-wat-te-doen-in-poznan/  

Wrocław https://www.polen.travel/nl/steden/wroclaw-cultuurstad-met-allure   

Hradec Králové https://www.oost-bohemen.info/hradec-kralove/  

Praag https://www.praagvoorbeginners.nl/   

 Stichting NVBS-Excursies (KvK 41159980) is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds 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 overeenkomst mede het 

vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. 
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