
Schönes Wochenende 2022
     

      Donderdag 28 juli tot en met maandag 1 augustus 2022

Een lang weekend naar Leipzig en omgeving.

Op de heenweg reizen we het eerste deel per Intercity, waarna we in Hannover 
overstappen op een regionale trein naar Goslar. Daarvandaan reizen we verder 
binnendoor via Halberstadt en Halle naar Leipzig Hbf. In Leipzig verblijven we 4 nachten in
het Intercity Hotel. Op vrijdag is er een rondreis per “Ferkeltaxe” en op zaterdagmorgen 
een tramexcursie in Leipzig. De zaterdagmiddag en zondag zijn vrij. Op maandag voert de
terugreis per ICE via Frankfurt am Main Hbf waarbij ook de relatief nieuwe 
hogesnelheidslijn Leipzig – Erfurt bereden zal worden. Na een middagpauze in Frankfurt 
gaan we met een volgende ICE terug naar Nederland.

In deze brochure vind je een beschrijving van de reis.

Dag 1, donderdag 28 juli. De heenreis vanuit Nederland.
We vertrekken om 9.10 uur met de IC Berlijn uit Amsterdam Centraal en reizen met deze 
trein tot Hannover Hbf, aankomst 14.25 uur. Daarvandaan vertrekken we om 14.46 uur 
met de RE 10 van ERIXX naar Goslar waar we een overstap hebben van 15.54 uur tot 
16.06 uur en verder gaan met de RE 4 van Abellio via Halberstadt naar Halle (Saale) Hbf. 
Daar stappen we cross platform over op de S 5X (18.11 uur tot 18.15 uur) naar         
Leipzig Hbf  waar we om 18.38 uur aan zullen komen.

 Aan de overkant van het stationsplein vinden we dan het Intercity Hotel waar we de 
komende 4 nachten zullen verblijven en de eerste avond een gezamenlijk diner hebben. 
Het hotel verstrekt een kaart voor het openbaar vervoer in de stad die gedurende ons 
verblijf geldig is.



Dag 2: vrijdag 29 juli. Een rondrit per Ferkeltaxe.

Vandaag staat een rondrit per gecharterde trein op het programma. We rijden eerst naar 
Falkenberg aan de Elster, waar we het lokale spoorwegmuseum zullen bezoeken. 
Vervolgens gaan we
via de
goederenspoorlijn
naar Zeithain en
verder naar
Cossebaude waar
we kop zullen maken. 

Verder gaat het naar
Meißen Triebischtal
en van daar rijden
we over de
geprivatiseerde
spoorlijn zonder
regulier treinverkeer
via Nossen naar
Döbeln Hbf. 

Verder gaat het dan
via Großbothen en
Borsdorf terug naar
Leipzig. Onderweg
zullen naar
mogelijkheid enkele
fotostops gehouden
worden. 



Dag 3: zaterdag 30 juli ‘s morgens een tramrit.
Deze ochtend wordt er een rondrit met een LOWA motorwagen met bijwagen gemaakt 
over een deel van het tramnet van Leipzig. Aansluitend is er een bezoek aan het 
trammuseum met een rondleiding. De rest van de dag is vrij.

    

Dag 4: zondag 31 juli.
Deze dag is er geen programma. In en rond Leipzig zijn er vele mogelijkheden om de dag 
te besteden.



Dag 5: maandag 1 augustus. De terugreis met een omweg.

De terugreis begint met een rit per ICE van Leipzig (vertrek om 8.48 uur) via de 
hogesnelheidslijn naar Erfurt en vervolgens via Eisenach en Fulda naar Frankfurt (Main) 
Hbf waar de aankomst om 11.44 uur gepland is. Hier is pauze tot 13.26 uur om rond te 
kijken of te lunchen. Met een volgende ICE gaan we naar Amsterdam Centraal waar we 
om 17.29 uur aan zullen komen.

Reisinformatie.
In de reissom zijn inbegrepen de heen- en de terugreis per trein vanaf Amsterdam 
Centraal naar Leipzig Hbf, 4 hotelovernachtingen in de geboekte categorie, 1 diner, 2 
excursies en SNE reisleiding. De reissom voor een gedeelde 2-persoonskamer bedraagt 
voor leden € 575,- (code 2204A). Voor een 1-persoonskamer is de reissom € 740,- (code 
2204B). Niet-leden betalen € 625 (code 2204C) resp € 790,- (code 2204D). 

Aanmelders ontvangen begin juni nader bericht van reisleider Han Duijve. Het minimum 
aantal deelnemers is 40 en het maximum 50. Indien nog van toepassing volgen we de 
wettelijke coronaregels. Deze reis valt onder de garantie van de Stichting Garantiefonds 
Reisgelden.

Aanmelding.

Boek vóór donderdag 26 mei 2022 bij voorkeur in de Reiswinkel of maak het bedrag over 
op rekeningnummer NL29 INGB 0000 636691 van de Stichting NVBS-Excursies te 
Hoofddorp met vermelding van de reiscode, je lidmaatschapsnummer, postcode, 
huisadres en mailadres. Bij onvoldoende invulruimte kun je ook een mail sturen naar 
sne@nvbs.com. 

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 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. 


