
 

 
 

8-daagse vlieg-busreis Madrid en Castilië 
ma. 9 april t/m ma. 16 april 2018 
 
Madrid en Castilië, het hart van Spanje, is 
grootstedelijk en ongedwongen, traditioneel en 
gemoedelijk. U verkent de allure van Madrid, maar 
proeft ook de bijzondere sfeer van UNESCO-stad 

Ávila, in de ommuurde binnenstad lijkt de geest 
van de heilige Teresa nog rond te waren.      
Segovia met z’n imposante aquaduct en het 
sprookjesachtige Alcázar, ooit een geliefd kasteel 

van de Spaanse koningen. 
Aan de voet van het Guadarrama gebergte het 

immense paleis en kloostercomplex S.Lorenzo de 
El Escorial, dat de enorme macht van Filips ІІ 
moest uitstralen. 
De schoonheid van Salamanca is legendarisch met 
de oudste universiteit en La Casa de las Chonchas, 
“het huis met de schelpen” 
En in het prachtige Toledo ontdekt u het 

expressieve werk van El Greco. 
De vele musea, kerken en paleizen leiden u door 

de geschiedenis van Spanje, langs Isabella van 
Castilië, Ferdinand van Aragon, Karel V en Filips ІІ. 
In Madrid mag een bezoek aan het Prado niet 
ontbreken, het de beroemdste schilderijenmuseum 
ter wereld, zo ook een bezoek aan het Koninklijk 

Paleis. Laat u verrassen door de pracht van Spanje 
en ervaar de kunst van het genieten. 
 
 
Prijs bij minimaal 25 deelnemers op basis van HP 
2pk. € 1375,00 pp, toeslag 1pk. € 325,00. 

 
Meer informatie en opgave vόόr 1 febr. 2018 
Jannie Nijland     0314 38 24 06 of per mail:        
jannieflikkema@live.nl  
 
Touroperator SRC.   

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

10-daagse vlieg-busreis Schotland en de 
eilanden 
wo. 13 juni t/m vr. 22 juni 2018 
 
Een bijzondere rondreis naar Schotland en o.a. de 
Hebriden, speciaal samengesteld voor Vrouwen van 

Nu Gelderland inclusief veel excursies. We 
vertrekken vanaf Schiphol. Op het vliegveld van  
Edinburgh staat onze touringcar met Nederlandse 
chauffeur/reisleider op ons te wachten voor een 
rondrit door het historische centrum van Edinburgh. 

De volgende dag brengen we een bezoek aan 
Rosslyn Chapel en de katoenspinnerij New Lenark 

waarna we een mooie tocht maken langs het Loch 
Lomond. We bezoeken een Sheepdog Farm en het 
stadje Aviemore. Natuurlijk mag een rondleiding aan 
een  whiskydistilleerderij niet ontbreken. Op zaterdag 
verlaten we het vaste land voor onze reis naar de 
Hebriden. Via het prachtige eiland Skye, met diverse 

indrukwekkende natuurstops, maken we de 
overtocht naar Stornoway op Lewis. Lewis wordt 
aangemerkt als het mooiste eiland van Europa. We 

verkennen Lewis en Harris en bezoeken o.a. de 5000 
jaar oude Calanash Stones en een black house. Maar 
we genieten vooral van de overweldigende natuur. 
Na twee dagen op Lewis steken we met de ferry over 

naar Ullapool op het vaste land. We bezoeken Fort 
William en Glencoe en rijden door naar de ferry voor 
het eiland Bute dat in het estuarium van de rivier de 
Clyde ligt. Daar verblijven we twee nachten en 
bezoeken o.a. het Mount Stuart House met haar 
prachtige tuinen, de bijzondere waterburcht 
Rothesay Castle en het beroemde Victoriaanse toilet.   

De voorlaatste dag maken we weer de oversteek  
naar het vaste land richting Glasgow. In het 
doedelzakmuseum gaan we zelf oefenen. We 
overnachten in hartje Glasgow en hebben nog 
gelegenheid om de stad met elkaar te verkennen.  
Vanuit Glasgow vliegen we terug naar Schiphol.  

 
Prijs bij minimaal 25 deelnemers op basis van HP  
2 pk. € 1725,00 pp, toeslag 1 pk. € 215,00. 
Meer informatie en opgave vόόr 15 januari 
2018 Nel van der Meulen 0314 84 36 15 of per 

mail nel.vandermeulen60@gmail.com  

Touroperator Betuwe Express 

 

 

 

8-daagse fietsreis Altmühltal 
zo. 12 aug. t/m zo. 19 aug. 2018  
 
Het Altmühltal is een van de grootste 
natuurparken van Duitsland en een paradijs voor 

fietsers. We fietsen voornamelijk over 
afgezonderde fietspaden en af en toe over 
verharde bos- en veldpaden. Wij rijden door 
middeleeuwse stadjes, langs kastelen en 
burchten. Er is voldoende tijd om te genieten op 
een gezellig terras of voor een stadsbezoek. 

Er wordt altijd in groepsverband gefietst en we 

fietsen tussen de 35 en 45 km per dag. 
Wij verblijven deze dagen in hotel ‘Heckl’ in 
Enkering en van daaruit brengt de bus ons naar 
verschillende plaatsen en stappen we van daaruit  
op de fiets. 
Via Gunzenhausen-Pappenheim komen we bij het 
meer van de Altmühl met haar mooie 

vergezichten.  
We gaan door het park met de opmerkelijke 
‘Weidenkirche’, de wereldberoemde vindplaats 

van fossielen. 
Er worden ook enkele colletjes beklommen, maar 
u wordt beloond met een schitterend uitzicht en 

we zien de mooiste kanten van het dal. 
In de buurt van Regensburg bewonderen wij 
vanaf beneden het ‘Walhalla’ geïnspireerd op het 
Griekse Parthenon. 
We fietsen over de sluis van het Main-Donau 
kanaal en zien het grote verval van dit kanaal 
In Essing zien we de langste houten wandelbrug 

van Europa en we bezichtigen de Altstadt van 

Kelheim. 
 
Prijs bij minimaal 25 deelnemers op basis van HP   
2 pk. € 795,00 pp, toeslag 1 pk. € 130,00 
Prijs is incl. huur E-bike. 
 

Meer informatie en opgave vóór 1 febr.2018  
Jenny de Beer 055  533 68 50 of per mail: 
wjbeertje@gmail.com  
 
Touroperator Effeweg 
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6-daagse cruise over de Rijn naar Rüdesheim 
zo. 16 t/m za. 22 september 2018 
 
Voor ons verblijf is de m.p.s. ‘Salvinia’ 
geselecteerd.                                             
Inschepen op zondag 16 sept. vanaf 20.00 uur. 

Op maandag, vertrekken wij uit Arnhem en via het 
bedrijvige Ruhrgebied varen wij naar Düsseldorf, 
waar wij in de loop van de avond afmeren. 
De volgende dag, na het ontbijt varen wij langs de 
imposante toren van de Keulse Dom en de 

voormalige regeringsgebouwen van Bonn. 
In Bonn bezoeken wij het geboortehuis van Ludwig 

van Beethoven en overnachten wij in Andernach. 
Wij laten Andernach achter ons en genieten in het 
Rijndal van de prachtige omgeving met de vele 
burchten en de imposante Loreley. Overnachting in 
Rüdesheim. 
Rüdesheim heeft ons van alles te bieden o.a. het 

‘Niederwalddenkmal’ en de beroemde 
‘Drosselgasse’ en wij maken een excursie naar 
Siegsfrieds Mechanischen Musikkabinet. Hier 

bevindt zich de grootste nog spelende 
mechanische muziek collectie. 
Al bijtijds meren wij af in de Keltische nederzetting 
Boppard, gelegen in het wijngebied de ‘Bopparder 

Hamm’. Na de lunch maken wij een busexcursie 
door de omgeving van Boppard en rijden richting 
Koblenz. In Koblenz stappen wij weer aan boord.  
Vanuit Koblenz maken wij een stop in Linz, ook 
wel de ‘Bonte Stad’ genoemd vanwege de 
felgekleurde vakwerkhuisjes in het centrum. Na de 
lunch varen wij langs o.a. Keulen en Düsseldorf en 

overnachten wij in Duisburg. 
Alweer de laatste dag van de cruise. Na een korte 
stop in Emmerich meren wij om 14.00 uur af aan 
de kade in Arnhem. 
 
Prijs bij minimaal 25 deelnemers op basis van VP 

2 ph. € 795,00 pp, toeslag 1 ph. € 130,00 
Meer informatie en opgave vóór 1 maart 
2018.  
Jannie Nijland   0314 38 24 06 of mail 
jannieflikkea@live.nl 

 
Touroperator Feenstra Rijn Lijn. 

 
 

 

7-daagse winterreis naar Fins Lapland 
zo. 17 maart t/m za. 23 maart 2019 
 
Een bijzondere reis naar een bijzonder land: Fins- 
Lapland. Wij vliegen met Finn-Air naar Kittilä en 
logeren in hotel Hatan Majotalo in Hetta, ook wel 

Enontekiö genoemd, 330 km boven de poolcirkel. 
Laat u tijdens deze fantastische vakantie betoveren 
door sneeuw. ijs en diverse activiteiten, zoals een 
husky-safari, Sami handwerk workshop, 
sneeuwschoenwandeling met een kampvuur. Bezoek 

aan een Sami-familie. De gids is een echte Sami en 
kan ons veel vertellen over hun cultuur en hun 

manier van leven. Ook bezoeken wij het Nature 
Culture Center en een sneeuw- en ijshotel. 
Optioneel een sneeuwscootersafari met ijsvissen 
onder begeleiding van een gids. 
De kans om tijdens deze wintervakantie het 
Noorderlicht te zien geeft een extra dimensie aan 

deze reis. 
De winterreis is op basis van volpension en gebruik 
van de sauna is inbegrepen. 

 
Prijs bij minimaal 25 deelnemers op basis van VP, 
2 pk € 2018,00 p.p., toeslag 1 pk € 325,00. 
 

Meer informatie en opgave vóór 1 april 2018. 
Jannie Nijland 0314 38 24 06 of per mail 
jannieflikkema@live.nl 
 
Touroperator Askja Reizen 
 
 

 
 

 
 

 
 

   

Programma  2018   
 

Voor alle reizen geldt: 
onder voorbehoud van 

programma- en/of prijswijzigingen  

en exclusief calamiteitenfonds  
 

Verplicht zelf afsluiten: 
annulerings- en reisverzekering 

 
Voor elke reis geldt een andere opgavetermijn 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Als de in de flyer genoemde personen niet te 

bereiken zijn, kunt u ook contact opnemen 
met een van de andere commissieleden: 

  
Jenny de Beer  055 533 68 50 

Nel van der Meulen  0314 84 36 15 
Jannie Nijland                   0314 38 24 06 
Carla Renaud              06 5529 1069 
 
    

 
 Presentatie reizen 2019/reünie reizen 2018  

  3 november 2018 in zaal Harmonie   
te Laag-Soeren  

 

Zie ook onze website:  

www.vrouwenvannu.nl/gelderland 
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