
  

 

  
 

Commissie Reizen Overijssel      

NIEUWSBRIEF                november 2020 

 

 

Beste reiziger, beste belangstellende, 
 

Hierbij een nieuwsbrief van de Commissie Reizen Overijssel. Hiermee willen wij u graag 
informeren over de actuele stand van zaken. Vanwege de corona en de daarmee gepaard 

gaande beperkingen om te reizen, loopt het dit jaar helaas anders dan wij gewend zijn.  
Begin november is gewoonlijk het tijdstip waarop wij ons voorbereiden op de jaarlijkse reünie 
van de reizen die wij gemaakt hebben, samen met u terugblikken op de prachtige 

bestemmingen en samen herinneringen ophalen. En ook weer vooruitkijken naar wat er komen 
gaat. Hoe anders kan het gaan. Toch willen wij u graag op de hoogte houden van de 

ontwikkelingen, want zodra er weer gereisd kan worden, zullen we de draad weer oppakken. 
 
Een hartelijke groet van de 

Commissie Reizen Overijssel 
 

REIZEN 2020 
 
Helaas zijn de geplande reizen van 2020 niet doorgegaan. De bus-/fietsvakantie langs de 

Neckar en de bus-/treinvakantie naar Zwitserland zijn doorgeschoven naar 2021. De reis naar 
Roemenië is geannuleerd. 

 

 

REIZEN 2021 
 

Voor volgend jaar zijn nu deze reizen gepland: 
24-31 mei 2021:  8-daagse bus-/fietsvakantie langs de Neckar  

23 juni-2 juli 2021: 10-daagse bus-/treinreis door Zwitserland  
Vanzelfsprekend is dit onder voorbehoud van de mogelijkheid om te gaan reizen. Voor deze 
beide reizen kan er nog wel een enkeling bijgeboekt worden. Voor meer informatie zie verderop 

in deze nieuwsbrief. 
Ook voor het najaar 2021 zijn wij bezig met de voorbereidingen voor een reis. Waarschijnlijk 

zal dit een vlieg-/busreis naar Italië worden, naar de regio Puglia. Een 8-daagse reis waarbij 
de hele week vanuit 1 hotel elke dag excursies gemaakt worden. 

 

 

DEELNEMERS REIZEN 2021 
 

Wij zijn blij dat het merendeel van de leden die voor de reizen van dit voorjaar geboekt hadden, 
hun boeking hebben willen/kunnen doorschuiven naar 2021. Zodra wij van de reisorganisaties 

meer informatie ontvangen, zullen wij iedereen vanzelfsprekend informeren.  
 

 

LANDELIJK MAGAZINE 
 
Gewoonlijk worden in het decembernummer van het landelijk Magazine de reizen voor het 

komende jaar in een reisspecial gepresenteerd. Vanwege de onzekerheid met betrekking tot 
het reizen, is in overleg met het landelijk bureau deze reisspecial doorgeschoven naar het 

februarinummer. We hopen dat er dan meer duidelijkheid is. 
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Fietsreis langs De Neckar 
 
8-daagse bus-/fietsvakantie  
24 t/m 31 mei 2021 

 
Met de bus gaan we naar de Neckar, volgens velen 
de meest romantische rivier van Duitsland. We 
logeren deze week in twee hotels, hotel 
Blankenburg in Ditzingen en hotel Adler Lamm in 
Hassmersheim.   
 

Vanuit deze twee hotels fietsen we langs de 
kleurrijke wijnhellingen van de Schwäbische 
Weinstrasse en door het geheimzinnige Odenwald. 

We fietsen door het schitterende stadspark in 
Stuttgart en langs parels van stadjes als 
Ludwigsburg, Bad Wimpfen, Besigheim en 
Marbach. Als bekroning bezoeken we op de laatste 

dag Heidelberg. 
  
Er wordt gefietst over prima bewegwijzerde en voor 
het merendeel vlakke routes met af en toe een 
klimmetje. De routes variëren per dag van ca. 45 
tot 55 km. Iedereen kan haar eigen fiets 

meenemen, maar er zijn ook fietsen te huur, zowel 
e-bikes als gewone fietsen.  
 
Reisorganisatie: Fitál, Alblasserdam 
Prijs € 865,00 p.p. halfpension  

Toeslag 1-pers. kamer € 150,00 p.p.  
(beperkt beschikbaar) 

Info en opgave bij Brigitte van Laar 
t. 06 11297857  
e. secretaris.crvvnov@gmail.com 
 

 

 
 

 
 

Met bus en trein door het  
prachtige Zwitserland! 

 
10-daagse bus-/treinreis  
23 juni t/m 2 juli 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 hebt 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 Sargans.  
 
 
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 

 
 


