
 

 

 

 
9 daagse bus/treinreis Oostenrijk en Zwitserland 
Zondag 10 september tot en met maandag18 september 2023 

 

Geniet vanuit de trein van de spectaculaire Zwitserse bergwereld. 

Vanuit onze verblijfplaats in Feldkirch (Oostenrijk) in de mooie 

provincie Vorarlberg maken we verschillende treinreizen in 

Zwitserland. Zo zal de Bernina Express ons voeren naar het Engadin, 

het zonnige hooggelegen dal in het zuiden van de Alpen. 

Met de Glacier Express bezoeken wij het Vierwaldståttersee, waar de 

oerkantons van Zwitserland te vinden zijn. 

Met de bus rijden we naar Chur, waar we op de Rhåtische Bahn 

stappen die ons via hoge bruggen door prachtige bergnatuur naar Arosa brengt. 

Verder maken we een uitstapje naar Liechtenstein, het kleine bergachtige vorstendom tussen 

Zwitserland en Oostenrijk. Ook staat een bezoek aan historische binnenstad van Feldkirch op het 

programma. 

Kortom, dit belooft een onvergetelijke vakantie te worden. 

 

Wat staat er op het programma? 

* Onder leiding van de reisleider verkennen wij de historische binnenstad van Feldkirch 

* Rhåtische Bahn van Chur naar Arosa 

* Bernina Express met Davos en Klosters 

* Glacier Express met Vierwaldståttersee en Altdorf 

* Dornbirn, Bregen, Lindau, bezoek Rolls Royce Museum 

* Uitstapje naar Vaduz, Liechtenstein 

 

Voor deze reis dient u goed ter been te zijn.  

Reisorganisatie: Paulusma Reizen 

 

Prijs bij minimaal 20 betalende deelnemers: 

2 persoonskamer €1.864,00 

Toeslag 1 persoonskamer €250,00 

 

Inbegrepen in de prijs: 

1 x overnachting met diner en ontbijtbuffet Zuid-Duitsland 

7 x overnachting met ontbijtbuffet en diner in 4 sterrenhotel Weisses Kreuz in Feldkirch, Oostenrijk  

9 x lunch of lunchpakket 

Alle treinkaartjes 2e klas, vervoer en fooien 

 

Informatie en aanmelding vóór 15 januari 2023 
Marguerite Vreeman: margueritevreeman@gmail.com / WhatsApp 00184 78 09 94 81                   

Nel van der Meulen: 06 83 99 60 15 
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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 

 

 

 

 

 


