
          
Fietsen langs de Lahn in de deelstaat Hessen 

6-daagse fiets/busreis van 2 t/m 7 juli 2023  

 
We fietsen onder leiding van Jan 

Vlaswinkel de Lahntal-Radweg.  

Fietst u mee?  

We volgen meestal de rivier. De oevers 

zijn verrassend groen. Vanaf de bruggen 

hebben we uitzicht op de rivier. De route 

gaat door velden en weilanden, hier en 

daar zijn er wat kleine klimmetjes. 

Onderweg komen we door Bad Laasphe en 

Bad Ems, twee kuuroorden. Ook doen we 

leuke stadjes aan met veel vakwerk zoals 

Biedenkopf, Marburg, Giessen, Wetzlar en 

Limburg aan de Lahn. We zullen de stad 

Weilburg verkennen met het slotpark en 

ons in Versailles wanen.    

 

De prachtige Lahntal-Radweg heeft van de Duitse fietsersbond (ADFC) 4 sterren 

gekregen.  

 

 
Gedurende de hele reis verblijven we 5 

nachten in het  

4 ****Hotel Lahnschleife in Weilburg  

 

 
 

  

   

Reisorganisatie: Effeweg Groepsreizen 

 

Prijs bij minimaal 20 deelnemers:  

2 pk. € 1325,00. Toeslag 1 pk. € 145,00  

    

Inbegrepen in de prijs: 5 x logies, ontbijt en diner, 2 x  lunch en 4 x lunchpakket, 

dagelijks koffie of thee, e-bike en helm, vervoer en fooien.  

 

Informatie en aanmeldformulier kunt u vinden op de website. 

 

  

of bij Willy Nijhof 0633848077 of nijhofwilly@gmail.com 

  

mailto:nijhofwilly@gmail.com


 

 

 Belangrijke informatie 

Aanmelding: 

U kunt zich aanmelden door het invullen van een aanmeldformulier. Het formulier is te 

downloaden van de website van de commissie reizen. Wilt u het per mail of post, 

neemt u dan contact op met de begeleider die bij de reis vermeld staat.  

Op dinsdag 8 november 2022 worden de volledig ingevulde formulieren die per mail 

of post zijn binnengekomen per mail in behandeling genomen. U hoort daarna of u 

definitief bent ingeschreven.  

 

 

Voor alle reizen geldt: 

 De touroperator factureert een toeslag op de reissom voor:                                      

calamiteitenfonds €2,50 en SGR-bijdrage €5,00.  

 Onder voorbehoud van programma- en/of prijswijzigingen.  

 De richtlijnen reizen van Vrouwen van Nu zijn van toepassing. 

 De annuleringsvoorwaarden van de touroperator zijn van toepassing.  

 

Zelf dient u af te sluiten: 

 reisverzekering  

 annuleringsverzekering 

 zorgverzekering met Europadekking 

 WA-verzekering 

  

Bij de reis staat vermeld of u goed ter been moet zijn. Als u twijfelt over deelname 

overlegt u dan met de reisbegeleider.  

 

https://vrouwenvannu.nl/gelderland/hier-voor-jullie-ons-programma-voor-

2023 

 

  

  
 
Nel van der Meulen 06 83 99 60 15 
Willy Nijhof  06 33 84 80 77 
Anja Beker                      06 11 36 19 42 
Marguerite Vreeman         WhatsApp 00184 78 09 94 81 

 

 

 

 

 
 


