
 

Alle reizen zijn inclusief: een Nederlands 
sprekende gids, 
excursies, fooien, reünie. 

Reizen is vermoeiend. 
Van alle deelnemers wordt een goede 
conditie en een goede gezondheid 
verwacht. je dient goed ter been te zijn. 

Prijzen zijn onder voorbehoud en 
exclusief annuleringsverzekering en 
een verplichte reisverzekering. 

Het volledige reisprogramma vindt u op 
onze website: 
www.vrouwenvannu.nl/zuid-holland/
commissiereizen 

Verdere informatie? Neem contact op met 
een van de commissieleden. 

Voorzitter: Addy Vente 
Govert Flinckstraat 17 
Oud-Beijerland 
t 0186-610282 
@: a.vente2@chello.nl 

Secretaris: Riet van der Werff 
Doradehof 25 
Hoogvliet 
t.0640019872 
@: rietvanderwerff16@gmail.com  

Penningmeester: Rini van der wel 
Charloisse Hoofd 83a  
3087CA Rotterdam 
t. 061010791 
@: cjvdwel@icloud.com 

“Reizen is de enige 
uitgave waar je 

rijker van wordt”

De hier aangeboden reizen worden in 
samenwerking met onderstaande 

organisaties samengesteld en 
georganiseerd door reiscommissie Vrouwen 

van Nu Zuid-Holland

Reizen 2019
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We beginnen deze 12 daagse rondreis  in 
Thessaloniki, een prachtige stad met 2300 
jaar geschiedenis en  vele  historische 
monumenten. We reizen verder, door nog 
vrij onbekende maar adembenemend mooie 
gebieden zoals o.a.  het  Meteora-gebergte 
met zijn bizarre rotsformaties, Pella met zijn 
archeologie, Kerkinimeer met zijn buffels en 
pelikanen, Kastoriameer met zijn post-
byzantijnse erfgoed, een waar 
“openluchtmuseum”  en Chalkidiki met 
pareltjes van dorpen, kristalheldere zee en 
schitterende zandstranden. In een uniek 
natuurgebied gaan we  op zoek naar  sporen 
van wolven en beren en tijdens een cruise  
luisteren we naar de rijke geschiedenis van 
de berg Athos. Eind september is de 
temperatuur prettiger dan in de zomer en 
het water nog  lekker warm. Wat dacht u 
van een ontspannen afsluiting van de reis, 3 
nachten in een hotel op één van de mooiste 
plekken op de landtong Sithonia. 
Prijs: € 1595,- p.p. op basis van 2 persoons 
kamer. Toeslag 1 persoons kamer € 240,- 
Opgeven voor deze reis? 
Uiterlijk 1 maart 2019.  
Bel of mail Riet v.d. Werff 

Vlieg/bus/Rondreis 
 Noord Griekenland 

21 sept. t/m 2 okt. 2019 

 Fietsreis in Friesland met een 
 “elfstedentocht tintje”  

24 t/m 29 juni 2019  
 

Snel de winter vergeten?  
Reis dan mee naar het eiland van Aphrodite, 
een ontspannen vakantie met verrassende 
cultuur, natuur en historie. 
Cyprus wordt ook wel de parel van de 
Middellandse zee genoemd. Het eiland ligt op 
het kruispunt van Europa, Azië en Afrika en 
heeft 10.000 jaar geschiedenis en beschaving. 
Heel veel van de prachtige bewaarde kloosters 
en kerken staan op de werelderfgoedlijst van 
Unesco. Maar daarnaast is het een heel 
gastvrij eiland met stranden die tot de mooiste 
van de wereld gerekend worden en heeft het 
een wonderschone bergnatuur met unieke 
planten en dieren.  
Een afwisselende reis met bijzondere excursies 
vanuit hotel Poseidonia Beach, waar u met veel 
plezier op terug zult kijken. 
Prijs: €1295,- p.p. bij een gedeelde 2 persoons 
kamer, op basis van halfpension. Toeslag voor 
een 1 persoons kamer is € 269,- p.p. Het 
vertrek is van Schiphol en we vliegen met 
Transavia.  
Opgeven voor deze reis? 
Graag zo snel  mogelijk, maar uiterlijk  
tot 13 januari 2019. 
Bel of mail Addy Vente 

Nederland is zóóóó mooi. Dat gaan we dit jaar 
weer ontdekken, nu  in een geheel ander 
gedeelte van ons land dan wij gewend zijn nl. 
in Friesland.  Wij gaan op eigen gelegenheid 
naar Friesland of nemen de fietstaxi van Fitál. 
Opstappen is mogelijk vanuit diverse  plaatsen 
in Zuid-Holland. Kosten €125,- retour 
(minimale deelname 4 personen). Wij logeren 
in het sfeervolle 4* familiehotel Amicitia, 
gelegen op ca. 1 km van het stadscentrum 
van Sneek. Een hotel  met  uitstekende 
voorzieningen.   We fietsen naar de mooiste  
plaatsen met herinneringen aan de 
“elfstedentochten”. We worden met een bus 
met fietstrailer naar Stavoren en Ossenzijl 
gebracht om daarna via mooie  routes  terug 
te fietsen naar Sneek. We laten ons elke dag 
weer verrassen door  iets leuks te bezoeken. 
Ook staat een tocht door het nationale park 
De Weerribben op ons programma. Kortom 
een week vol verrassende ontdekkingen!   
Prijs: € 550,- p.p. bij een gedeelde 2 persoons 
kamer op basis van halfpension. Toeslag 1 
persoons kamer €185,-p.p.   
Opgeven voor deze reis?  
Uiterlijk 1 februari 2019 
Bel of mail Rini van der Wel

Vliegreis Cyprus  
7 t/m 14 mei 2019


