
 
 

ZOMERREIS 2019 

Museummaterieel in Scandinavië 

Zaterdag 22 juni t/m woensdag 3 juli 2019 

 

Dag 1: zaterdag 22 juni 

We reizen vanuit Nederland (Amsterdam Centraal vertrek 9.03 uur) naar Aarhus 

in Denemarken, met overstappen in Osnabrück en Hamburg. In Aarhus verblij-

ven we 2 nachten in een hotel in de buurt van het station. Vanavond is er een  

diner in een nabijgelegen restaurant. 

 

Dag 2: zondag 23 juni 

Deze dag is ter vrije  besteding in 

Aarhus, waar sinds december 

2017 weer trams rijden, zowel in 

de stad als op een voormalige 

spoorlijn naar Odder. Hopelijk is 

ten tijde van onze reis ook de voormalige spoorlijn naar Grenaa in gebruik  

genomen. De foto toont de 2 materieeltypen van de Aarhus Letbane.  

 

Dag 3: maandag 24 juni 

Vandaag beginnen we met een treinreis naar Aalborg. Daar bezoeken we de 

Limfjordsbanen, waar we met een stoomtrein een excursie zullen maken naar 

Østhavnen. 's Middags reizen we 

door naar Hirtshals, van waar we 

de boot nemen naar Kristiansand 

in Noorwegen, waar we in het  

begin van de avond aankomen.  

In Kristiansand blijven we 2  

nachten in een hotel in de buurt 

van het station. 

 



 
 

Dag 4: dinsdag 25 juni 

Op deze dag reizen we eerst per bus naar 

Grovane, het beginpunt van de Setesdals-

banen, een smalspoorlijn met een spoor-

breedte van 1067 mm, tevens de oudste 

museumlijn in Noorwegen, opgericht in 

1964. Daar hebben we een excursie met 

een dieseltrein, gevraagd is het op de 

foto afgebeelde motorrijtuig. Onderweg zijn enkele fotostops voorzien. Na af-

loop reizen we weer per bus terug naar Kristiansand. 

 

Dag 5: woensdag 26 juni 

Vandaag reizen we per trein richting Stavanger, met onderweg een facultatieve 

excursie vanuit Sira: railfietsen op de Flekkefjordbanen (tegen bijbetaling). In 

Stavanger blijven we 1 nacht. 

 

Dag 6: donderdag 27 juni 

Op deze dag reizen we 's morgens per 

bus van Stavanger naar Bergen langs 

de mooie Fjordenkust, met onderweg 

2 overvaarten met veerboten. De rest 

van de dag is vrij in Bergen, bijvoor-

beeld om het trambedrijf te verkennen 

of een bezoek te brengen aan 1 van de bergbanen en van het uitzicht te genie-

ten. We blijven 2 nachten in Bergen. 

 

Dag 7: vrijdag 28 juni 

Vandaag staat een excursie op het 

programma met de Gamle Vosseba-

nen, een deel van de oude spoorlijn 

van Bergen in de richting van Oslo. 

We bereiken het beginpunt Garnes 

per lijnbus. We reizen met een gecharterde stoomtrein met onderweg enkele fo-

tostops. Na terugkomst is er vrije tijd.  



 
 

Dag 8: zaterdag 29 juni 

Vandaag is er een reis per reguliere trein over de Bergensbanen naar Oslo en van 

daar verder naar Hamar, voor een overnachting. In het hotel is er een diner. 

 

Dag 9: zondag 30 juni 

Op deze dag maken we een excursie met 

een eigen trein, getrokken door een Di3-

diesellocomotief, van Hamer via Elverum 

en Kongsvinger naar Sørumsand. Daar 

maken we een ritje met de stoomtrein 

van de  Urskog-Hølundsbanen. Na afloop 

reizen we verder per reguliere trein naar 

Sarpsborg voor een overnachting.  

 

Dag 10: maandag 1 juli 

Van Sarpsborg gaan we per trein naar 

Göteborg, waar we in de loop van de 

ochtend aankomen. In de middag is er 

een excursie met historische trams. We 

overnachten in een hotel vlak bij het 

Centraal station. 

 

Dag 11: dinsdag 2 juli 

We verlaten Scandinavië en rijden via 

Kopenhagen en Fredericia naar Rends-

burg in Duitsland, bekend van de hoge 

spoorbrug over het Noord-Oostzeeka-

naal. Het afsluitende diner van de reis 

zal in een restaurant aan het kanaal vlak 

bij de brug plaatsvinden.  

 

Dag 12: woensdag 3 juli 

De dag van de terugreis met overstappen in Hamburg en Osnabrück. De aan-

komst in Amsterdam Centraal is gepland om 17.00 uur. 
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STICHTING GARANTIEFONDS REISGELDEN (SGR)  
De Stichting NVBS-Excursies (KvK 41159980) is aangesloten bij SGR.  

Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling valt deze reis onder  

de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument  

ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn weder-

partij 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. 

DE REISSOMMEN 

Gedeelde tweepersoonskamer: € 1695  

Eenpersoonskamer: € 2260 

Toeslag niet-leden: € 70 

In de reissom is begrepen:  • alle vervoer van/tot ieder station in Nederland •  

7-daagse Interrail Global Pass • de vermelde excursies • logies met ontbijt • 

drie diners • reünie • reisleiding door Han Duijve • deelname aan het  

SNE-annuleringsfonds • het railfietsen dient ter plekke te worden betaald 

Boeken kan tot 25 april 2019 door het overmaken van de reissom via 

https://nvbs-excursies.nl/zomerreis2019/ 

 

Heb je die mogelijkheid niet, maak dan het bedrag over op bankrekening NL29 

INGB 0000 6366 91 van de Stichting NVBS-Excursies te Hoofddorp onder ver-

melding van de betreffende code en je NVBS-lidmaatschapsnummer, postcode 

en huisnummer. Bij onvoldoende invulruimte kun je ook een mail sturen naar 

sne@nvbs.com. Boekingscodes en over te maken bedragen: 

- 1906A (gedeelde tweepersoonskamer voor leden: € 1695) 

- 1906B (eenpersoonskamer voor leden: € 2260) 

- 1906C (gedeelde tweepersoonskamer voor niet-leden: € 1765) 

- 1906D (eenpersoonskamer voor niet-leden: € 2330) 

 

Aanmelders ontvangen in de week van 13 mei nader bericht.  
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