
Datum: 9 t/m 17 februari 2022
Trein/busreis
Reissom: €1365,-
Inschrijving: voor 30 november 2021

Vanaf 3 opstapplaatsen gaan we met de trein naar
Basel en vandaaruit verder met een luxe
touringcar. Met Glacier-en Montblancexpress,
kabelbanen en gondels gaan we naar de hoogste
toppen. Hier genieten we van de meest fantastische
uitzichten die we nooit meer zullen vergeten!

Datum: mei 2022 data volgen later
Vlieg/busreis
Reissom: volgt later
Inschrijving : volgt later

We maken in 10 dagen kennis met de bijzondere
Sardijnse cultuur, natuur en lokale gebruiken. Niet
voor niets luidt er een spreekwoord: 'Na Sardinië
kan de hemel alleen nog maar tegenvallen.'

www.vrouwenvannu.nl/zuid-holland

Reizen is de enige uitgave 
waar je rijker van wordt!

 
De reiscommissie heeft speciaal voor de reislustige vrouwen van Nu voor

2022 weer een aantal prachtige reizen samengesteld. 

Zwitserland 
in wintersfeer

Sardinië
Parel van de Middellandse zee

http://www.vrouwenvannu.nl/zuid-holland


Inschrijven? Neem contact op met:

Riet van der Werff  tel:  0640019872

Lydia Bronder         tel:  0631780271

Datum: 9 t/m 16 juli 2022
Boot/fietsreis
Reissom: €875,- vol pension
Inschrijving: voor 31 oktober 2021

Wij fietsen via prachtige oerhollandse routes
naar de plaatsen waar Berthus en Jonne met
hun boot Flora naar toe varen. Op deze
gezellige boot logeren wij de hele week. We
starten in Amsterdam en gaan via Enkhuizen,
Stavoren en Harlingen naar Terschelling en
Texel. We komen terug in Enkhuizen.

Datum: 13 t/m 20 augustus 2022
Vlieg/busreis
Reissom: €1389,- (onder voorbehoud)
Inschrijving voor 31 januari 2022

Vanuit het hart van de folkloristische streek
Valdres bezoeken we één van de mooiste
Fjordengebieden van Noorwegen. We eindigen de
reis met een bezoek aan het wereldberoemde
beeldenpark van Gustav Vigeland in Oslo.

Waddeneilanden
Varen en Fietsen

Noorwegen
in een notendop

Email: reiscommissiezh@gmail.com

Let op, wacht niet te lang met inschrijven want
VOL=VOL

of

Voor de dagprogramma's zie de website: www.vrouwenvannu.nl/zuid-holland 
(en klik de button reiscommissie aanbod reizen aan)

http://www.vrouwenvannu.nl/zuid-holland
http://www.vrouwenvannu.nl/zuid-holland

