
 

 

   
Alle reizen zijn inclusief: 

• een Nederlands sprekende 

reisleider 

• alle excursies 
• alle fooien  

• zo mogelijk elke dag koffie/thee 

• enkele lunches 

• reünie 

 

Reizen is vermoeiend. 
Van alle deelnemers wordt een 

goede conditie en een goede 

gezondheid verwacht. Elke reis kan 
(stads)wandelingen van 1,5 tot 2 

uur bevatten in gebieden met 

trappen en hellingen. Dit mag geen 

problemen opleveren. 

 
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 één van de commissieleden. 

 

Voorzitter/ Secretaris: 
Riet van der Werff 

t.0640019872 

@: reiscommissiezh@gmail.com 
 

Penningmeester: 

Rini van der Wel 

t. 0610107918 
@: reiscommissiezh@gmail.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 2020 

http://www.vrouwenvannu.nl/zuid-holland/commissiereizen
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Vlieg/bus reis  

Noorwegen  

15 t/m 22 augustus 

2020 

Fietsen Sallandse  

Heuvelrug 

29 juni t/m 3 juli 2020 
 

Ook dit jaar gaan we weer een stukje van 
Nederland ontdekken, nu  in het oosten van 
ons land nl. de Sallandse Heuvelrug.  We 
logeren deze keer op een prachtige  locatie 
bij een boerderij Groepshotel Maathoeve in 
Heeten, Overijssel. Er zijn ruime kamers met 
douche en toilet, gezellige groepsruimtes, 
een buitenterras met landelijk uitzicht  en 
een landwinkel.  Maathoeve biedt vele 
mogelijkheden. Zo nemen wij deel aan 
een workshop Boerentapas. Dit wordt die dag 
dan meteen ons diner. We fietsen, zoals 
gebruikelijk, via knooppunten routes en gaan 
tijdens elke tocht iets leuks/interessants 
bezoeken. Wij gaan op eigen gelegenheid 
naar Heeten, of nemen de fietstaxi van Fitál, 
je wordt dan thuis opgehaald, kosten €135,- 
retour inclusief eigen fiets (minimale 
deelname per fietstaxi 4 personen). 
 
 
Prijs: € 550,- op basis van een gedeelde 2 pk 
en halfpension.  
Toeslag 1 persoons kamer €125,- 
Uiterste inschrijfdatum: 1 februari 2020 
Info en opgave: Rini van der Wel 
Tel: 0610107918 
@: reiscommissiezh@gmail.com 

Vlieg/bus rondreis 

Andalusië 

22 april t/m 1 mei 2020 
 

Andalusië vormt de culturele brug tussen 
Europa en Marokko. Het is bekend om de 
pittoreske witte dorpjes, de kloof van Ronda, 
het Alcazár, de Córdoba Mezquita en het 
Alhambra paleis. We maken niet alleen kennis 
met deze Culturele Parels maar gaan ook de  
Andalusische natuur “proeven”. De  culturele 
parels vinden we in de historische steden  
Ronda, Sevilla, Córdoba, Granada. In Sevilla 
bezoeken we het historisch centrum te voet, 
maar de prachtige stadsparken, bruggen en 
de leuke wijken Triana en Macarena, 
verkennen we per fiets en via een  boottocht 
op de Guadalquivir rivier. De natuur gaan we 
“proeven”  op het Andalusische platteland.  
Tijdens ons verblijf in de olijvenstreek 
bezoeken wij een echte olijvenboerderij en 
maken een fietstocht over een oorspronkelijke 
spoorlijn. We wandelen in het natuurpark  
Sierra Nevada. We komen in  kleine witte 
dorpjes en lunchen op bijzondere plekjes. 
 
Prijs: € 1575,- op basis van gedeelde 2pk en 
halfpension(incl. 6x lunch) 
Toeslag 1 persoonskamer: € 295,- 
Uiterste inschrijfdatum: 1 februari 2020  
Info en opgave: Riet van der Werff 
Tel. 0640019872 
@: reiscommmissiezh@gmail.com 
 

Vanuit Fagernes, het hart van de 
folkloristische streek Valdres in Centraal 
Noorwegen, ontdekken we één van de 
mooiste gebieden van Noorwegen. We  
bezoeken niet alleen culturele erfgoederen 
zoals: het fjordendorp Lærdal, een 800 jaar 
oude staafkerk, en het Norwegian Salmon 
Centre, maar ook genieten we van de 
indrukwekkend mooie natuur. Wat denk je 
van een spectaculaire  treinrit met  de  
Flåmbahn, door een adembenemend  
landschap met  aansluitend een boottocht 
naar de smalste fjord ter wereld Nærøyfjord?  
De Jotunheimen, (bergen van de reuzen) en 
de imposante watervallen en gletsjers bij de 
Geirangerfjord,  ontbreken evenmin. We 
sluiten de reis af met een bezoek aan het 
wereldberoemde beeldenpark van Gustav 
Vigeland in Oslo.  
 
Prijs: € 1454,-- op basis van een gedeelde 
2pk en halfpension (incl. enkele lunches) 
toeslag 1 persoons kamer € 135,-  
(of € 249,-  met fjordzicht). 
Uiterste inschrijfdatum: 1 maart 2020 
Info en opgave: Riet van der Werff 
Tel. 0640019872 
@: reiscommissiezh@gmail.com 
 


