
 
De reiscommissie heeft speciaal voor de reislustige vrouwen van Nu voor 

2023 weer een aantal prachtige reizen samengesteld. 

De maand mei is de mooiste maand om Portugal te 
bezoeken. Wij vertrekken vanuit Rotterdam naar 
Lissabon en deze stad gaan wij wandelend, per tram 
en fiets verkennen. Via Sintra, Peniche en div. steden 
in het midden van Portugal reizen wij naar Porto. 
Daar maken wij kennis met het Cultureel erfgoed 
van Unesco in Portugal. Onderweg gaan wij naar de 
Ponte 516 Arouca Bridge, een wandelhangbrug met 
uitzicht op de Aguieiras waterval. Porto ontdekken 
wij wandelend en per boot. In een  dagexcursie 
genieten we van de Doura vallei, maar ook van een 
wijnproeverij en een lunch. Onze terugreis gaat naar 
Schiphol. De 3 hotels liggen bij Lissabon en Porto in 
het centrum en bij Peniche aan de kust. Onze 
Nederlandse gids is de bij velen bekende Sabine 
Bossaers

Reizen is de enige uitgave 
waar je rijker van wordt!

Portugal
Een schat aan werelderfgoed

Datum: 3 t/m 12 mei 2023
Vlieg/busreis
Reissom: € 2.390,- Half pension
Inschrijving : Voor 1 februari 2023

     Contactpersoon: Arlie Baas

IJsland
Land van vuur en ijs 

Zin in een vakantie met de wonderen van een 
ongerepte natuur? Bezoek dan IJsland, een land dat je 
één keer in je leven gezien wilt hebben. Laat je 
verrassen door de adembenemende natuur met 
vulkanen, gletsjers, bulderende geisers en klaterende 
watervallen. 
Vanaf Schiphol vliegen wij naar Reykjavik en gaan 
deze stad ontdekken. Verder bezoeken we het 
Skaftafell- en het Thingvellir-Nationaal Park en gaan 
we het culturele erfgoed van IJsland ontdekken. Ook 
een bezoek aan de “Gouden Cirkel” mag niet 
ontbreken. Een boottocht tussen ijsschotsen en een 
bezoek aan een heilzame spa maken deze 10 daagse 
reis met Nederlandse begeleiding compleet. 

Datum: 29 aug. t/m 7 sept. 2023
Vlieg/busreis
Reissom: €4.090,- VOL PENSION! (excl. dag 2)
Inschrijving: voor 1 feb. 2023

     Minimum aantal deelnemers is 20
     Contactpersoon: Arlie Baas



Inschrijven? 
 

Voor dagprogramma's en aanmeldingsformulieren zie 
de website: www.vrouwenvannu.nl/zuid-holland 

 

Nederland
Hanzestedenroute

Al fietsend en varend laten we ons verrassen door 
ons mooie Nederland. We gaan in Amsterdam aan 
boord van de hotelboot Flora van Berthus en Jonne 
en varen over de IJssel naar de Hanzesteden. We 
leggen aan in prachtige oude havens zoals o.a. in 
Wijk bij Duurstede, Arnhem, Zutphen, Kampen en 
eindigen weer in Amsterdam. Terwijl de boot verder 
vaart naar de volgende aanlegplaats,  fietsen wij 
door afwisselende rivierlandschappen en 
natuurgebieden. We maken kennis met boeiende 
historische steden en pittoreske plaatsjes. Als het 
even kan stappen we af voor leuke 
bezienswaardigheden. Eind van de middag zoeken we 
de boot op waarna we ons weer laten verrassen door 
Jonne met een heerlijk diner. We fietsen per dag 40- 
60 km. Een goede gezondheid en fietservaring is dan 
ook een voorwaarde voor deelname. 

Datum: 24 juni t/m 1 juli 2023
Fiets/bootreis
Reissom: € 895,-- VOL PENSION!
Verblijf in 2 pers.k met gescheiden bedden 
en eigen douche/toilet
Inschrijving: voor 1 feb. 2023

     Maximum aantal deelnemers is 21
     Contactpersoon: Riet van der Werff

Riet van der Werff
Tel: 06-40019872 

Arlie Baas
Tel: 06-28077836

Elly Verkade
Tel: 06-16552238

 

Stuur het aanmeldingsformulier per e-mail naar:
reiscommissiezh@gmail.com

LET OP  je aanmelding is geldig op volgorde van binnenkomst en
VOL=VOL!

 Wij kijken ernaar uit met jullie mee te reizen!

http://www.vrouwenvannu.nl/zuid-holland
http://www.vrouwenvannu.nl/zuid-holland

