
  

 
 

 
 
Maak kennis met het echte Kreta 
 
8-daagse vlieg-/busreis 
12 t/m 19 april 2019 
 
Geniet van de ongerepte natuur met een bonte 

pracht aan wilde bloemen, bekijk de 

adembenemende panoramische uitzichten 

over een azuurblauwe zee. U maakt kennis 

met de lokale bevolking, die bekend staat om 

haar gastvrijheid en nog steeds vasthoudt aan 

oude tradities en gebruiken. 

We verblijven in een driesterren hotel, vlakbij 

het strand. Bezoek aan een zigeunermarkt, 

een olijvenfarm en een traditioneel bergdorp 

staan op het programma, evenals de hoofd-

stad Heraklion. Ook gaan we met de boot naar 

het eiland Spinalonga. Dit is een oude 

Venetiaanse vesting, gebouwd als verdedi-

gingswerk tegen de piraten en tegenwoordig 

bekend  als voormalige leprakolonie. 

Kortom een reis met een heel afwisselend 

programma, dat mag u niet missen!   

Reisorganisatie: Sophus Travel. 

Prijs € 1.245,00 p.p. halfpension. 

Toeslag 1-pers.kamer € 89,00 p.p. (beperkt). 

Info en opgave tot uiterlijk 31 december 2018 

bij Wilma Hoentjen 

t. 0548 610719 of 06 48754935 

e. hoentjen@xs4all.nl  

 
 

 

 

 
 
Tuinenreis in Sussex – Zuid-Engeland 
 
8-daagse busreis (mét boot-overtocht) 
24 juni t/m 1 juli 2019 
 
Met de bus gaan we naar Calais voor de 
overtocht naar Dover. We logeren deze week 
in het Flackley Ash hotel in Peasmarsh.  
 
Vanuit dit hotel reizen we door het graafschap 
Sussex. Sussex met haar historische 
bezienswaardigheden, landschappelijk schoon 
en prachtige tuinen, zoals o.a. Standen House 
and Gardens en Sissinghurst Gardens. 
 
Ook worden de plaatsen Brighton, het 
historische stadje Battle en de stad van 
schrijfster Jane Austin Tonbridge aangedaan. 
Bovendien wordt er een tocht met een 
historische trein gemaakt en een boottocht 
door de haven van Eastbourne.  
 
De spectaculaire kustlijn, de glooiende 
landschappen en het kleurrijke verleden 
vormen het bijzondere decor van deze reis. 
 
Reisorganisatie: Dalstra Reizen. 
Prijs € 1.175,00 p.p. halfpension. 
Toeslag 1-pers.kamer € 89,00 p.p. 
Info en opgave tot uiterlijk 31 januari 2019 bij  
Brigitte van Laar 
t.  0523 232866 of 06 11297857 
e. secretaris.crvvnov@gmail.com 
 

 

 

 
 
Baltische Staten 
 
11-daagse vlieg-/busreis 
12 t/m 22 september 2019 
 
In de noordoosthoek van Europa liggen de drie 
Baltische Staten: Estland, Letland en 
Litouwen. Met elkaar verbonden door de 
geschiedenis, maar toch ieder met een eigen 
cultuur, landschap en taal.  
Vooral de hoofdsteden zijn de laatste jaren 
meer en meer westers geworden. Tradities en 
moderniteit gaan er hand in hand.  
We gaan o.a. een dag naar de Sahara van de 
Baltische Staten in Litouwen, naar het 
nationale park Koerse Schoorwal. Dit schier-
eiland, slechts 4 km breed, kent talloze 
wandelende zandduinen, maar ook donkere 
dennenbossen en goudgele stranden.  
 
Al deze contrasten zorgen voor een 
fascinerende drielandenreis. 
We beginnen in Vilnius in Litouwen. Deze stad 
staat op de UNESCO werelderfgoedlijst. We 
vliegen weer terug vanuit Tallinn, de hoofdstad 
van Estland en gesticht door de Vikingen.  
 
Reisorganisatie: KRAS Reizen.  
Prijs: € 1.460,00 p.p. half pension. 
Toeslag 1-pers.kamer €  210,00 p.p. 
Info en opgave uiterlijk 15 januari 2019 bij 
Lia Kuiper 
t. 0524 561790 of 06 50464747 
e. lkuiper@kuipers-bmh.nl 
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Alle reizen zijn inclusief: 
 excursies, fooien,  
 indien mogelijk ’s morgens een kop 

koffie/ thee. 
 
Alle 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 elke reis geldt dat deze doorgaat zodra er 
minimaal 20 definitieve aanmeldingen ontvan-
gen zijn. 

 
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. 
 
Meer informatie?  
Neem contact op met de commissieleden.  
 

 

 
 
 
Commissie Reizen Overijssel 
 
 
Voorzitter:  
Rina Braakman  
Van Coevordenmarke 2, 8016 EC Zwolle  
t. 038 4655695 
e. rinabraakman@outlook.com 
 
 
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. 0523 232866 
m. 06 11297857 
e. secretaris.crvvnov@gmail.com 
 
 
Lid:  
Lia Kuiper  
Loozermars N54, 7783 EP Gramsbergen  
t. 0524 561790  
m. 06 50464747 
e. lkuiper@kuipers-bmh.nl 
 
 
Lid:  
Janneke van Dulmen Krumpelman  
Gerbrandystraat 26, 8015 BP Zwolle 
m. 06 27254210 
e. jp.vandulmen@gmail.com  
 
 
 

 
 
                                           Kreta  
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              Baltische Staten          

 
 
 

OP REIS IN 
2019 

 

GAAT U MEE? 
 

www.vrouwenvannu.nl/overijssel 
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