Commissie Reizen Overijssel
NIEUWSBRIEF
mei 2021
Beste reiziger, beste geïnteresseerde,
Sinds de nieuwsbrief van maart jl. is er meer duidelijkheid over de reizen die wij dit jaar in ons
programma hebben. Vanzelfsprekend voeren we een reis alleen uit als de overheid reizen naar de
bestemming weer toestaat en de reizen ook veilig en comfortabel uitgevoerd kunnen worden.
Als commissie reizen hebben wij daarom in overleg met de touroperator helaas moeten besluiten de bus/fietsvakantie van eind mei naar/langs De Neckar te annuleren. In 2022 zal er echter weer een nieuwe
bus-/fietsvakantie in het programma opgenomen worden.
De reis van eind juni naar Zwitserland is doorgeschoven naar september. Deze zal nu plaatsvinden van
16 t/m 25 september 2021. Het programma blijft gelijk. En niet onbelangrijk, ook de prijs blijft gelijk.
We gaan er vanuit dat in september iedereen is gevaccineerd en dat geeft ook iets meer mogelijkheden.
Intussen zijn we al weer voorzichtig bezig met de reizen voor 2022. Naast de bus-/fietsvakantie, pakken
wij onze plannen voor een reis naar Italië (Puglia) ook weer op. Begin oktober hopen wij u daar meer
informatie over te kunnen geven.
Onderstaand vindt u meer informatie over de Zwitserland reis in september. Mocht u hiervoor belangstelling hebben, er kunnen eventueel nog een paar deelnemers meer mee.
Een hartelijke groet van de
Commissie Reizen Overijssel

Met bus en trein door het prachtige Zwitserland!
10-daagse bus-/treinreis van 16 t/m 25 september 2021
Zwitserland staat bekend om de kaas, de prachtige bergen en natuurlijk het jodelen. Maar wist u dat
Zwitserland het dichtste spoorwegnet ter wereld heeft? En ook in de bergen rijden de treinen gewoon.
Dat gaan we bekijken tijdens deze fascinerende reis, per bus en trein door Zwitserland.
We gaan o.a. met de Golden Pass, de Mont Blanc Express en de Glacier Express. Misschien heeft u het
programma “Rail Away” wel eens op tv gezien? Met eigen ogen is het vast nog veel mooier.
We rijden in twee dagen naar onze bestemming en overnachten in de buurt van Mulhouse.
In Zwitserland verblijven we in twee hotels, vijf nachten in Brig en twee nachten in Tiefencastel.
Reisorganisatie: Effeweg
Prijs € 1.335,00 p.p. halfpension
Toeslag 1-pers.kamer € 175,00 p.p.
Info en opgave bij Wilma Hoentjen
t. 0548 610719 of 06 48754935
e. hoentjen@xs4all.nl
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