Flexreis München
30 augustus 2019 – 8 september 2019
Een Flexreis gaat volgens het inmiddels befaamde concept. Tijdens deze 10-daagse
reis maken we met een historische tandradstoomtrein een rit naar de Achensee in
Oostenrijk, hebben we een mooie tramrit door München en 2 ritten met een Schienenbus op de
Chiemgauer Lokalbahn en de Ilztalbahn.
Voor de treinreizen van en naar München maken we gebruik van een 3-daagse Interrail Global pass. Dit
betekent je in Nederland geen extra kaartje hoeft te kopen, maar met je Interrail reist vanaf je vertrek- en
tot je aankomststation. De derde Interraildag gebruiken we op maandag. Op de andere excursiedagen
reizen we met een Bayernticket.
Dag 1: Vrijdag 30 augustus 2019
We starten zeer relaxed, want met de ICE 123 (Amsterdam vertrek 10.38
uur) reizen we naar Düsseldorf waar we overstappen op de rechtstreekse
ICE 629 naar München. Volgens de planning zullen we daar aankomen om
18.04 uur. Er is ´s avonds een gezamenlijke maaltijd.
Dag 2: Zaterdag 31 augustus 2019
Om meteen kennis te maken met München rijden we met een klassieke
tram door de stad en zien we meteen de highlights. De middag is ter vrije
besteding om bijvoorbeeld de stad te verkennen.
Dag 3: Zondag 1 september 2019
Een vrije dag en hierbij zijn er vele keuzemogelijkheden. Er zijn rijdagen bij
diverse museumlijnen in de omgeving, vaak met stoomtractie.
Dag 4: Maandag 2 september 2019
We vertrekken om 9.24 uur met de EuroCity naar Jenbach in Oostenrijk. Na
een rondleiding in de werkplaats reizen we met de tandradstoomtrein
volgens dienstregeling over de Achenseebahn naar Seespitz, vanwaar we
een vaartocht op de Achensee zullen maken. Om 16.00 uur keren we terug
naar Jenbach waarna we met de EC zullen terugreizen naar onze
standplaats München.
Dag 5: Dinsdag 3 september 2019
Een dag zonder programma, zodat je de toeristische hoogtepunten in de
omgeving kunt gaan verkennen met b.v. een Bayernticket. Een dagje
Salzburg?
Dag 6: Woensdag 4 september 2019
Vandaag reizen we af naar Bad Endorf voor een excursie met een
Schienenbus van de Chiemgauer Lokalbahn. In diverse fotostops zal worden
voorzien.
Dag 7: Donderdag 5 september 2019
Een dag zonder programma. Een uitstapje naar Garmisch Partenkirchen en
dan over Reutte (A) naar Kempten met een Bayernticket?
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Dag 8: Vrijdag 6 september 2019
Voor de laatste excursie reizen we om 9.24 uur af naar Passau waar we met de Schienenbus van de
Passauer Eisenbahnfreunde een rit gaan maken over de Ilztalbahn naar Freyung. In diverse fotostops zal
worden voorzien.
Dag 9: Zaterdag 7 september 2019
De laatste vrije dag van deze Flexreis. Wordt het München of toch nog een uitstapje met een Bayernticket?
’s Avonds is er het gezamenlijke afscheidsdiner.
Dag 10: Zondag 8 september 2019
De Flexreis is ten einde en we zullen ontspannen vertrekken om 09.51 uur met ICE 1132 naar Düsseldorf en
daar overstappen op ICE124 die ons naar Nederland zal brengen. Volgens de planning zullen we in Arnhem
aankomen om 16.28 uur en in Amsterdam om 17.28 uur.
Prijzen
Gedeelde tweepersoonskamer:
€ 1075
code 1907A
€ 1150 voor niet-leden
code 1907C
Eenpersoonskamer:
€ 1400
€ 1525 voor niet-leden

code 1907B
code 1907D

In de reissom is inbegrepen:
• alle vervoer van/tot station NL, 2e klasse
• de vermelde excursies
• logies met ontbijt
• drie diners
• reisleiding door Martin Vogelaar
• een reünie
• deelname aan het SNE-annuleringsfonds
Boek snel en gemakkelijk via de Reiswinkel:
https://nvbs-excursies.nl/flexreis2019/

Aanmelding
Je kunt zich aanmelden door te boeken in de
SNE-Reiswinkel of de reissom over te maken op
bankrekening NL29 INGB 0000 636691 van de
Stichting NVBS-Excursies te Hoofddorp onder
vermelding van de boekingscode, je
lidmaatschapsnummer en postcode met
huisnummer. De betaling dient uiterlijk op 30
juni 2019 te zijn bijgeschreven.
Indien je nog niet eerder een meerdaagse reis
met de SNE hebt gemaakt, verzoeken we je het
e-mailadres door te geven aan:
martin.vogelaar@nvbs.com.
Het minimumaantal deelnemers voor deze reis is
35, het maximum 55. Bij overtekening van de
excursie geldt de volgorde van aanmelding voor
het toewijzen van de beschikbare plaatsen.
De deelnemers ontvangen medio juli een
bevestiging van de inschrijving.

Internetlinks
Achenseebahn:
Ilztalbahn:
Chiemgauer Lokalbahn:
VVV München:

www.achenseebahn.at
www.ilztalbahn.eu
www.chiemgauer-lokalbahn.de
www.muenchen.de/sehenswuerdigkeiten/tourismus/touristeninformation

Hotel
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.

Het ArtHotel *** ligt op
300 meter loopafstand
van München Hbf.
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