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Winterreis
Polen en Tsjechië | 10 dagen | 21 februari - 2 maart | vanaf € 1050 |
Reisleider: Geert Gorissen | Inschrijving geopend, boeken mogelijk tot 20 december
De winterreis van 2019 voert ons naar Oost- en
Midden-Europa. Vanuit het Poolse Poznan wordt de
smalspoorlijn Środa - Zaniemyśl met een stoomloc
Px48 bereden. De volgende drie dagen is Wrocław,
het voormalige Breslau, de standplaats. De dag
zonder programma kan gebruikt worden om deze
voorheen Duitse stad per tram te verkennen. Als
groep reizen we op en neer naar Bytom, nabij Katowice, om daar een dieselrit over het
smalspoornet te maken. Nadat in Wrocław nog een tramexcursie met museummaterieel
is gemaakt, sporen we via de grensovergang bij
Lichkov naar het Tsjechische Hradec Králové. In
deze charmante stad is een dag ter vrije besteding.
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. Na een vrije dag in de Tsjechische
hoofdstad reizen we terug naar Nederland. Interesse? Wacht dan niet te lang met
boeken, de inschrijving is inmiddels gestart en eindigt op 20 december.

Spoorwandelreis
Oostenrijk | 11 dagen | 23 mei – 2 juni | vanaf circa € 1500 |
Reisleider: Ronald Bokhove | Inschrijving in februari
De vierde Spoorwandelreis heeft Oostenrijk als reisdoel. Met als uitvalsbases Innsbruck
en Mürzzuschlag kunnen zowel de Brenner als de Semmering ‘bedwongen’ worden. Dat

doen we op een ontspannen manier, het wordt dus geen
uitputtingsslag en een lunch is altijd inbegrepen. Zo wandelen we één dag langs de Brennerbahn en twee dagen
langs de Semmeringbahn, de oudste bergspoorlijn van de
wereld. De wandellengte wordt opgevoerd van 15 naar 23
kilometer. Vanuit Innsbruck wordt een stoomexcursie op
de Zillertalbahn georganiseerd en wordt een dag vrijaf gegeven. De Brenner en de Semmering worden met elkaar verbonden door een panoramarijtuig in de EuroCity. Mürzzuschlag is het vertrekpunt voor een excursie bij de smalsporige Lokalbahn Payerbach–Hirschwang. Ook in dit gebied staat een dag vrij op het programma. Op de weg
terug wordt in Mainz overnacht. Voordat huiswaarts
keren, vindt hier nog een tramexcursie met historisch
materieel plaats.

Zomerreis
Denemarken, Noorwegen en Zweden | 12 dagen | 22 juni - 3 juli | vanaf circa € 1750 |
Reisleider: Han Duijve | Inschrijving in april
Scandinavië is mooi in alle jaargetijden, maar
aan het begin van de zomer kan daar het
langst van genoten worden als de zon
nauwelijks ondergaat. We reizen eerst naar
Aarhus in Denemarken dat sinds kort over
een tramnet beschikt, waar de vrije dag aan
besteed zou kunnen worden. Na een
stoomexcursie op de Limfjordbanen gaan we
scheeps in Hirtshals voor een vaartocht naar het Noorse Kristiansand en voor een
excursie op de Setesdalsbanen. Verder gaat het naar Stavanger, waarbij halverweg de
mogelijkheid bestaat om vanuit Sira op de Flekkefjordbanen te railfietsen. Per bus wordt
langs de fraaie fjordenkust naar Bergen
gereden. Na een vrije middag en een
stoomexcursie op de Gamle Vossenbanen worden vele onvergetelijke
treinkilometers gemaakt naar Hamar.
Van hier staat een excursie met een
Di3-diesellocomotief op de rol,

onderbroken in Sørumsand voor een rit op de smalspoormuseumlijn. In Sarpsborg wordt
overnacht voor de doorreis naar het Zweedse Gotenburg. Hier vindt een laatste excursie
plaats per tram of per trein door de haven. Een dag later wordt teruggereisd naar
Nederland, onderbroken door een overnachting in het Noord-Duitse Rendsburg.

Flexreis
München | 10 dagen | 30 augustus – 8 september | vanaf circa € 1500
Reisleider: Martin Vogelaar | Inschrijving in juni
De Beierse hoofdstad München is het startpunt voor drie treinexcursies in ZuidDuitsland. Zo wordt de Ilztalbahn Passau-Freyung met dieseltractie bereden, evenals de
Seenland-Express tussen Nördlingen
en Gunzenhausen. Stoom zwaait de
scepter op de Ammersee Dampfbahn.
Deze uitstapjes, een tramexcursie in
München en vier vrije dagen staan
garant voor een ontspannen reis,
waarbij de koffers maar één keer
behoeven te worden uitgepakt. De
terugreis gaat door het altijd mooie
Rijndal.

Schönes Wochenende
Braunschweig en Berlijn | 5 dagen | 17 – 21 oktober | vanaf circa € 600
Reisleider : Rob Zoomer | Inschrijving in augustus
Het lange weekeinde bij de oosterburen heeft in 2019 een hoog tramgehalte. Op weg
naar Berlijn wordt een excursie georganiseerd in Bielefeld en in Magdeburg, terwijl voor
vertrek naar Nederland Frankfurt (Oder) op rails
wordt verkend. Er wordt één nacht in tramstad
Braunschweig doorgebracht en drie nachten in
Berlijn. Voor wie er nog niet genoeg van heeft
liggen de tramnetten van Brandenburg, Potsdam,
Strausberg, Schöneiche en Woltersdorf binnen
handbereik. Uitslapen of het altijd interessante
Berlijn verkennen kan natuurlijk ook, want de
twee weekenddagen zijn vrij te besteden.

Dagexcursies
We sleutelen nog aan de dagexcursies, maar dat we in 2019 weer gaan spoorzoeken is
wel zeker. Op 13 april (ALV van de NVBS) gooien Bilthoven-Zeist en Barneveld-Nijkerk
hoge ogen, terwijl later in het jaar de interlokale tramlijnen in de kop van Noord-Holland
aan de beurt zijn. Het zat er al even aan te komen, maar op zondag 10 maart wordt de
havenspoorlijn van Delfzijl aangedaan en als we toch in de buurt zijn pakken we ook de
goederensporen van de Eemshaven mee. Op Koningsdag gaan we de grens over als we
met de Centralbahn een rit over Duitse nevenlijnen maken. De overige dagtochten zijn
nog in het stadium van de vage plannen.
Wat wel duidelijk is: dit decennium wordt
afgesloten met een Oliebollenrit per trein.

NVBS Actueel
Heeft u zich al ingeschreven voor de gratis
maandelijkse digitale NVBS Nieuwsbrief voor
leden en niet-leden? Hierin doet de SNE een
vooraankondiging van haar excursies en reizen. Daarnaast kunt u op deze manier op de
hoogte blijven van de boeiendste spoor- en tramwebsites, bijzondere links, NVBSnieuws, zoekplaatjes en andere achtergrondinformatie.

SNE-reiswinkel
Kent u de SNE-reiswinkel al? Hier boekt u gemakkelijk en snel een dagexcursie of een
meerdaagse reis. U kunt reisdetails al bij de boeking opgeven, zodat we beter rekening
kunnen houden met uw wensen. Meer weten? Volg dan de link via www.nvbs.com.

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)
De Stichting NVBS-Excursies (KvK 41159980) is aangesloten bij SGR. Binnen
de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de in deze brochure gepubliceerde meerdaagse 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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