
    
         Provinciale Reis Commissie 
 

Fietsen over de Havelradweg, één van de mooiste routes 
van Duitsland van 26 juni t/m 3 juli 2017 

 
Foto: Fokje Duursma / Slot Oraniënburg 

 

De Havelradweg is een populaire fietsroute door het voormalige Oost -Duitsland. In 2012 

uitgeroepen tot één van de mooiste fietsroutes van Duitsland. De hele weg loopt langs de 

rivier de Havel die uitmondt in de Elbe. De fietswegen zijn prachtig geasfalteerd en 

helemaal autovrij, waardoor u kunt genieten van de prachtige omgeving. De route is vrij 

vlak met enkele hellingen en leidt ons door het waterrijke merengebied van 

Brandenburg, langs karakteristieke dorpen uit de Pruisische tijd, talrijke bossen, groene 

velden en natuurgebieden. Naast de mooie natuurverschijnselen passeert u ook de 

prachtige authentieke steden Berlijn en Potsdam. Potsdam behoort tot het werelderfgoed 

van de UNESCO. De stad bevat onder andere de ‘Hollandse Wijk’ uit de 18e eeuw en niet 

te vergeten bijzondere paleizen en tuinen. Een deel van de fietsroute loopt parallel aan 

het tracé van de voormalige Berlijnse Muur. Andere hoogtepunten zijn het paleis in 

Oraniënburg en de dom van Brandenburg. 
 

Prijs: bij minimaal 20 deelnemers € 848,- p.p. en bij maximaal 36 deelnemers € 748,- 

p.p., op basis van een tweepersoons kamer, incl. halfpension, excursies, fietsvervoer 

(eigen fiets mee). 1-persoonskamers zijn beperkt aanwezig, de toeslag is € 115 p.p. Een 

fiets huren is mogelijk. De kosten hiervoor zijn € 45,- en voor een E-bike € 145,-   

 

Opgave :   Piety van der Veer E-mail: piejuga@hotmail.com 

 

Deze reis is een initiatief van de Provinciale Reis Commissie Groningen van Vrouwen van 

Nu en wordt uitgevoerd door Dalstra Reizen te Surhuisterveen 

mailto:piejuga@hotmail.com


 
      Provinciale Reis Commissie 

Bakkeveen, oktober 2016 
   

 

Betreft: Fietsen over de Havelradweg, één van de mooiste fietsroutes van Duitsland 

26 juni t/m 3 juli 2017. 

 

Geachte mevrouw, 

 

Fijn dat u belangstelling heeft voor de fietsreis over de Havelradweg in Oost Duitsland 

van maandag 26 juni t/m maandag 3 juli 2017. De reis is een initiatief van Vrouwen van 

Nu en wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Dalstra Reizen te 

Surhuisterveen. 

 

Het minimumaantal deelnemers is 20 en het maximum 36 en kost bij: 

 

20-25 personen € 848,00 

26-28 personen € 798,00 

29-31 personen € 769,00 

32-36 personen € 748,00 

 

p.p. op basis van een tweepersoonskamer douche/toilet, inclusief halfpension, 

fietsvervoer (eigen fiets mee) en excursies.  

De toeslagen p.p. bedragen voor een: 

 Éénpersoonskamer  € 115,00 (beperkt beschikbaar) 

 Fietshuur gewone fiets €   45,00 

 Fietshuur E-bike  € 145,00 

 Calamiteitenfonds  €    2,50 

Niet-leden van Vrouwen van Nu betalen € 50,50 extra. 

 

Een AVP (WA) verzekering is verplicht, evenals een zorg- en een reisverzekering. 

Het is verstandig om ook een annuleringsverzekering af te sluiten. Voor de verzekeringen 

dient u zelf zorg te dragen.  

Het inschrijfformulier en de reisvoorwaarden zijn bijgevoegd. Bij aanmelding moet u het 

inschrijfformulier ondertekend terugsturen, het liefst zo spoedig mogelijk, maar in ieder 

geval vóór 31 januari 2017.  

 

Op 1 februari 2017 worden de inschrijvingen doorgegeven aan Dalstra Reizen en 

ontvangt u van Dalstra de facturen voor de aanbetaling en de restbetaling. Vanaf die dag 

is ook bekend hoeveel dames er mee gaan en dan staat ook de prijs vast.  

   
De aanmeldingen geschieden op basis van binnenkomst. 

Ruim voor vertrek ontvangt u van ons informatie en de stukken, die betrekking hebben 

op deze reis. 

  

Met vriendelijke groet, namens de Provinciale Reis Commissie Groningen, 

 

Fokje Duursma Tel: 0647017155  E-mail: kaduursma@gmail.com 

Piety van der Veer Tel. 0622467636  E-mail: piejuga@hotmail.com 

 

Bijlagen: Informatie en kort programma fietsreis. 

                Inschrijfformulier en Reisvoorwaarden NBvP Vrouwen van Nu 

 



      KvK Den Haag 40409535 

 
      Provinciale Reis Commissie 
 

 

 

 

Dag 1 Heenreis  

Vanaf de bekende opstapplaatsen Leek, Hoogkerk, Hoogezand en Winschoten beginnen 

we aan onze reis. We reizen af richting Berlijn. Aan het einde van de middag arriveren 

wij bij ons hotel in Hohen Neudorf 

  

Dag 2  Fürstenberg - Zedenick  (ca. 41 km) 

De eerste fietstocht start bij voormalig concentratiekamp Ravensbrück, dat we gaan 

bezichtigen. In een gebouw heeft elk land een cel ingericht  ter nagedachtenis aan de 

vrouwen die hier zijn omgekomen. In het dorp “Himmelpfort” zien we het 

kerstpostkantoor van de kerstman. Via het terrein van de stilgelegde steenfabrieken 

eindigt de route bij het station van Zedenick. 

 

Dag 3 Zedenick – Oraniënburg - Hohen Neuendorf  (ca. 36-45 km) 

De route van vandaag begint weer in Zedenick. Langs het Vosskanal en na Liebenwalde 

volgen we een prachtige route door het bos. Aangekomen in Oraniënburg is er 

gelegenheid het paleis en de tuinen te bezichtigen (ca. € 6 p.p.) Oraniënburg was een 

cadeau van Frederik Wilhelm aan zijn vrouw Louise Henriette. Hier staat de touringcar 

voor ons klaar. Wie wil kan ca. 14 km verder fietsen naar het hotel in Hohen Neudorf. 

 

Dag 4 Hohen Neudorf - Schloss Sacrow ( ca. 45 km) 

Het eerste deel fietsen we langs de legendarische grens, de muur van Berlijn. Van deze 

grens zijn nog vele stukken herkenbaar. Daarna volgen we de oevers van de Havel. Bij 

het kasteel van Sacrow in Spandau staat de bus op ons te wachten. 

  

Dag 5 Potsdam – Werder (ca. 30 km) 

Per touringcar rijden we naar Potsdam, met zijn pas gerestaureerde “Neues Palast” en 

Slot “Sanssouci”. Om een indruk te krijgen van de pracht en praal uit vroegere tijden, 

brengen we een bezoek aan “Neues Palast”. Via de route van “Alte Fritz” komen we in de 

Hollandse wijk en fietsen door het Russische dorp van Potsdam. Van hieruit fietsen we 

naar het overnachtingshotel in Werder. 

 

Dag 6 Werder - Brandenburg (ca. 45 km) 

Vanuit ons hotel fietsen we langs de Havel door een prachtig natuurgebied. De tocht 

eindigt in de historische stad Brandenburg met het Domplein met zijn prachtige kerk.  

  

Dag 7 Brandenburg - Rathenow (ca. 42 km) 

Een prachtige tocht langs de oevers van de Brettingsee leidt ons via Plaue en de 

Havelsee naar het station in Rahtenow. 

 

Dag 8 Terugreis 

Via de Duitse autowegen rijden we terug naar Nederland. Na het gezamenlijk 

afscheidsdiner wordt u teruggebracht naar de verschillende opstapplaatsen



 
…...Provinciale Reis Commissie 

      

 

 

INSCHRIJFFORMULIER (opsturen vóór 31 januari 2017) 

 

Reisdoel : Fietsen over de Havelradweg  

Periode : 26 juni t/m 3 juli 2017 

N.B.:   : Deze reis wordt uitgevoerd door Dalstra Reizen 

 

Deelneemster: 

 

Voorletters  : …………………………………………Roepnaam  :  ………………..……………………… 

  

Naam    : ………………………………………………………………………………………………………….. 

. 

Naam en voornamen 

volgens paspoort : ……………………………………………………………………..………………………………….. 

 

Straat + huisnr. : ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Postcode en woonplaats: ……………………………………………………………………………………………………… 

 

Telefoon  : ………………………................Mobiele Tel: …………………………............... 

 

Geboortedatum : …………………………..............E-mail:……………………………….................. 

 

Lid van afd. VvN : …………………………………….....Lidmaatsch.nr…………………….…………………. 

 

Dieet/bijzonderheden: ……………………………………………………………………………………………………...... 

  

Bij vegetarisch : wel…………………………………………………………………………………………………..... 

: geen………………………………………………………………………………………………..... 

 

Wenst éénpersoonskamer: ……Ja of nee invullen. Extra kosten! Zie begeleidende brief. 

Onder voorbehoud, indien beschikbaar. 

 

Wenst kamer te delen met : ………………………………………………………………………………………………. 

 

SOS Kontaktadres in Nederland: 

 

Naam   : ………………………………………………………………………………………………....……… 

 

Straat + nr.  : …………………………………………………………………………………………………......... 

 

Postcode en woonplaats: …………………………………………………………………………………..…….…………… 

 

Tel. nummer(s) : 1 :…………………………………………………….2 ……………………….................... 

            

            z.o.z 

 

 

 



Paspoort: 

 

Paspoort nr.:………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Kopie paspoort meesturen s.v.p., u krijgt deze retour. 

 

Verplichte verzekeringen: 

 

Reisverzekering  

 

Maatschappij:……………………………………………………. Polis nummer……………….………………………… 

  

Alarmnummer reisverzekering: ……………………………………………………………………………………………  

 

Ziektekostenverzekering 

 

Maatschappij: ................................................Polis nummer………….…………………………….  

 

Alarmnummer ziektekostenverzekering: …….……………………………….…………………………………….. 

 

AVP (WA verzekering) 

 

Maatschappij: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Een annuleringsverzekering is niet verplicht maar wel sterk aan te raden. 

  

Wenst fietshuur gewone fiets …………Ja of nee invullen extra kosten € 45,- 

Wenst fietshuur E-bike ……………Ja of nee invullen extra kosten € 145,- 

 

 

Ik stap op in:  Leek – Hoogkerk - Hoogezand - Winschoten 

 

(s.v.p. duidelijk aangeven waar u opstapt door de plaats te omcirkelen) 

 
 

 
Ondergetekende geeft zich op voor bovenstaande reis op eigen risico en gaat akkoord 

met de bijgesloten reisvoorwaarden. 

 

 

Datum  : ………………………………………………………………………………… 

 

Handtekening : ………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Vergeet niet voor u zelf een kopie van dit inschrijfformulier te maken. 

 

 

Terugsturen naar: 

 

Piety van der Veer of per e-mail: piejuga@hotmail.com 

Boskkamp 7 

9243 JB Bakkeveen 

 

 

 
 

KvK Den Haag 40409535 
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 Provinciale Reis Commissie 

 

 

Naast de reisvoorwaarden, zoals die door de het Algemeen Nederlands Verbond 

van Reisondernemingen (ANVR) worden gehanteerd, zijn onderstaande 

aanvullende reisvoorwaarden en adviezen van toepassing: 

 

1.  De deelneemster is of wordt lid van Vrouwen van Nu. 

2.  De deelneemster is pas ingeschreven na ontvangst van het volledig ingevulde 

aanmeldingsformulier. De aanmeldingen geschieden op volgorde van binnenkomst. 

3.  De deelneemster dient bij vliegreizen bij de aanmelding een kopie van de fotopagina 

van het paspoort mee te sturen. Deze krijgt deelneemster bij aanvang van de reis 

terug. 

4.  De reissom geldt per persoon en is altijd onder voorbehoud van eventuele prijs- en /of 

koerswisselingen. 

5.  De aanbetaling en het restantbedrag dienen uiterlijk vóór de aangegeven datum aan 

de touroperator betaald te zijn. 

6.  Inschrijving is definitief en bindend vanaf de sluitingsdatum van de inschrijving en de 

reis gegarandeerd doorgaat. 

7.  De deelneemster is zelf verantwoordelijk voor een geldig paspoort (inclusief de termijn 

van geldigheid na terugkomst) en/of andere reispapieren en eventueel noodzakelijke 

inentingen. Als blijkt dat een deelneemster niet in het bezit is van de voor de reis 

benodigde documenten, is zij aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende gevolgen.  

8.  Indien een reis is volgeboekt, wordt een reservelijst aangelegd. Bij vrijkomende 

plaatsen geldt de volgorde op de reservelijst. 

9.  Indien er onvoldoende aanmeldingen zijn gaat een reis niet door. 

10. Mocht de deelneemster genoodzaakt zijn de reis te annuleren, dan moet zij dit  zo 

spoedig mogelijk telefonisch melden en dit daarna schriftelijk bevestigen aan de 

Reiscommissie en de touroperator. 

11. Bij buitenlandse reizen stelt de reiscommissie een WA-verzekering en een 

reisverzekering met de juiste dekking verplicht. Een annuleringsverzekering wordt 

aangeraden. 

12. De deelneemster, die zodanig hinder of last kan opleveren dat een goede 

reisuitvoering in gevaar komt, kan van deelname worden uitgesloten. 

13. De deelneemster is verplicht alle aanwijzingen van de reisleiding op te volgen, ter 

bevordering van een goed verloop en ter beperking van schade bij calamiteiten. 

14. De deelneemster dient er rekening mee te houden dat reizen vermoeiend kan zijn en 

van alle deelnemers wordt een goede conditie en gezondheid vereist. Mocht de 

deelneemster bv. bij het koffer dragen of anderszins telkens op steun van anderen zijn 

aangewezen, dan geldt als voorwaarde dat de deelneemster zich tijdig voor de opgave 

van een hulpvaardige reisgenote verzekert. 



15. De deelneemster dient tijdens de reis gegevens van de ziektekostenverzekering (polis 

nummer) bij zich te hebben + een kopie van de polis van de reisverzekering met het 

alarmnummer. 

16. Bij medicijngebruik kan bij de apotheek een medicijnpaspoort worden aangevraagd, 

zodat men indien nodig in het buitenland weet welk medicijn gewenst is. Bij aanvang 

van de reis kan de deelneemster een brief met vermelding van medicijnen (Latijnse 

benamingen) en/of belangrijke informatie (bij voorbeeld hoe de reisleiding moet 

handelen) in gesloten envelop, voorzien van naam, aan de reisleiding overhandigen. 

Indien nodig zal deze envelop worden geopend. 

17. De deelneemster neemt aan de reis deel op eigen risico en dient betaalmogelijkheden 

(pinpas en/of creditcard) bij zich te hebben voor onvoorziene kosten. 

18. De deelneemster dient eventuele klachten over de uitvoering van de 

reisovereenkomst binnen 14 dagen na afloop van de reis schriftelijk en gemotiveerd 

bij de reiscommissie in te dienen. 

19. De reiscommissie is niet aansprakelijk voor schade of ongerief. 

20. In twijfelgevallen beslist de reiscommissie. 

21. Het reisprogramma is onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. 

22. Indien (voor een deelneemster) indeling op een tweepersoonskamer niet gerealiseerd 

kan worden is zij de meerkosten voor een eenpersoonskamer verschuldigd.  

 

De deelneemster accepteert door inschrijving deze reisvoorwaarden. 

 

 

 

Versie: februari 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij reizen onder de voorwaarden van Vrouwen van Nu, ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel De Haaglanden in Den Haag onder nummer 40409535. 


