
  

 

 
 
Dresden en omgeving 
 
6-daagse busvakantie  
18 – 23 juni 2023 
 

Vanwege de prachtige historische gebouwen 

wordt Dresden ‘Florence aan de Elbe’ 

genoemd. 

Tijdens deze reis gaan we deze mooie stad 

bezichtigen en ook staat er een rondleiding in 

het Operahaus op het programma. Een boot-

tocht  op de Elbe laat ons alles weer van een 

andere kant zien.  

Verder brengen we een bezoek aan Meissen, 

de beroemde porseleinstad en Schloss 

Moritzburg. Het natuurpark ‘Sächsiche 

Schweiz’ met de kenmerkende rotsformatie 

Bastei willen we ook niet missen. Vanaf een 

hoogte van 305 m heeft u een prachtig 

uitzicht over de omgeving. We brengen ook 

een bezoek aan de vesting Königstein, een 

van de grootste bergforten van Europa. 

En dit is nog niet alles…, ga met ons mee en 

laat u verrassen.  

Reisorganisatie: Effeweg Groepsreizen 
Richtprijs € 799,00 p.p. halfpension  
Toeslag 1-pers. kamer € 75,00 p.p.  
Info en opgave bij Wilma Hoentjen 
t. 06 48754935  
e. hoentjen@xs4all.nl 
 

 

 

 
 
Bilbao – het Groene Spanje 
 
8-daagse vlieg-/busvakantie  
14 – 21 september 2023                                                                                                                        
 
We beginnen onze reis in Bilbao waar wij het 

in 1998 geopende en intussen wereldbe-
roemde Guggenheim Museum bezoeken. 
 

Noordwest Spanje, ook wel het groene 
Spanje genoemd, staat in het teken van de 
eeuwenoude pelgrimsweg naar Santiago de 

Compostela. Het is een gebied rijk aan 
cultuur- en natuurschoon. Deze reis brengt u 
naar bekende steden (halteplaatsen) langs 
‘de Camino’ waaronder Burgos, León en 
natuurlijk Santiago de Compostela. 
 
Ook gaan we naar Finisterre, het westelijkste 

puntje van het vasteland van Europa. 
 

We verblijven deze reis in drie hotels, en 
worden begeleid door een Nederlands 
sprekende gids.  
 
Reisorganisatie: Sophus Travel 

Richtprijs € 1.450,00 p.p. halfpension. 
Toeslag 1-pers. kamer € 257,00 p.p. 
Info en opgave bij Dieky Reefman 
t : 06 30825541 
e: diekyreefman@gmail.com 

 
 

 
 

 

Alle reizen zijn inclusief: 

excursies, fooien, indien mogelijk  

’s morgens een kop koffie/ thee. 

 

De reizen zijn exclusief lunches en 

drankjes. 

 

De bij de reizen genoemde prijs geldt 

voor 1 persoon en is gebaseerd op het 

gebruik van een 2-persoons kamer door 

twee personen. Geeft u de voorkeur aan 

een 1-persoons kamer dan geldt hiervoor 

een extra toeslag. 

 

Voor beide reizen geldt dat deze door-

gaan zodra er minimaal 20 definitieve 

aanmeldingen ontvangen zijn.  

 

Aanmelden voor de busvakantie Dresden 

kan tot 15 januari, voor de reis naar 

Bilbao tot 1 februari 2023, daarna op 

aanvraag. 

 

Reizen is vermoeiend.  

Van alle deelnemers wordt een goede 

conditie en een goede gezondheid 

verwacht. U dient goed ter been te zijn. 

 

Prijzen zijn onder voorbehoud en 

exclusief annuleringsverzekering en een 

verplichte reisverzekering.  

 

Eventuele extra brandstoftoeslagen 

kunnen alsnog worden berekend, 

vandaar dat we spreken over een 

richtprijs. 

 

Meer informatie? Neem contact op met 

de commissieleden.  

 
 
 

 
 



   

  
 

Commissie Reizen Overijssel 
 
Voorzitter:  
Lia Kuiper  
Gramsberger State 15 
7783 AZ  Gramsbergen  
m. 06 50464747 
e. lkuiper@kuipers-bmh.nl 
 
Penningmeester:  
Wilma Hoentjen 
Vroegeling 14, 7443 MC Nijverdal 
t. 0548 610719 
m. 06 48754935 
e. hoentjen@xs4all.nl 
 
Secretaris:  
Brigitte van Laar 
Kuilenweg 4, 7695 TM Bruchterveld 
t. 06 11297857 
e. secretaris.crvvnov@gmail.com 
 
Lid:  
Dieky Reefman 
Hoornblad 15, 7772 MG Hardenberg  
t. 06 30825541 
e. diekyreefman@gmail.com 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle informatie in deze flyer is onder 
voorbehoud van wijzigingen. 
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                        Bilbao – het groene Spanje 
                        

 
       

        REIST U MEE? 
 

www.vrouwenvannu.nl/overijssel 
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