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Flexreis 

Zuid-Frankrijk | 10 dagen | 7 - 16 september 2017 | Reisleider: Pleun Benard |  

Boeking vanaf half juni 

De Flexreis heeft Lyon in het zuiden van Frankrijk als standplaats. Het was de hoofdstad 

van het Romeinse Gallië en daar zijn nog veel overblijfselen van te vinden. Niet voor niets 

werd het oude stadscentrum uitgeroepen tot werelderfgoed! Daarnaast heeft de stad 

een uitgebreid tramnet. Kenmerkend voor een 

Flexreis is dat de actieve dagen worden afgewisseld 

met dagen zonder programma. U kunt het dan 

rustig aan doen of juist zelf zaken op cultureel en 

spoorgebied ondernemen. Op het programma staat 

een bezoek aan de smalspoorlijnen van de 

voormalige Chemin de Fer Departementaux. Zo 

worden de Chemin de Fer du Vivarais en de lijn van 

Saint Agrève naar Raucoules (Dunière) bezocht. Verder is een bezoek aan de 

normaalsporige museumlijn Chemin de Fer du Haut-Forez gepland. Voor een gedeelde 

tweepersoonskamer betalen NVBS-leden € 1300.  

50 jaar DGEG T3 feest 

Duitsland | 5 dagen | 28 september - 2 oktober 2017 | Reisleider: Martin Vogelaar |  

Boeking vanaf half juli 

Haar 50ste verjaardag viert de Deutsche 

Gesellschaft für Eisenbahngeschichte (DGEG) 

met een groot feest waarbij de Duitse 

tenderstoomlocomotieven van klasse T3 een 

hoofdrol zullen spelen. Het feest vindt plaats 

bij haar eigen museum in Neustadt an der 

Weinstraße. De SNE gaat dit festival 
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bezoeken, waarbij op de heenreis een uitstapje naar Strasbourg wordt gemaakt. Ook op 

de terugreis wordt nog een excursie gepland. Uiteraard wordt op zondag meegereden 

met de stoomritten op het baanvak Neustadt – Elmstein. Voor een gedeelde tweeper-

soonskamer betalen NVBS-leden € 450.  

Dagexcursies 
Op Koningsdag trekken we er met hondekopvier 766 op uit voor een rondrit. In juni staat 

een megatramrit door het Duitse Ruhrgebied op het programma. Voor jong en oud 

wordt in juli het eerste NVBS Rail Puzzel Event georganiseerd en in augustus wordt naar 

de verdwenen spoorlijnen op Zuid-Beveland en in Zeeuws-Vlaanderen gespeurd. In het 

najaar staat een tramrit in Antwerpen op de rol. Met een Oliebollen(trein)rit sluiten we 

het jaar af.  

NVBS Actueel 

Heeft u zich al ingeschreven voor de maandelijkse digitale NVBS-Nieuwsbrief voor leden 

en niet-leden? Hierin doet de SNE een vooraankondiging van haar excursies en reizen. 

Daarnaast kunt u op deze manier op de hoogte blijven van de boeiendste spoor- en 

tramwebsites, bijzondere links, NVBS-nieuws en nog veel meer. Inschrijven kan via 

www.nvbs.com. 

SNE-reiswinkel 

Kent u de SNE-reiswinkel al? Hier boekt u gemakkelijk en snel een dagex-

cursie of een meerdaagse reis. U kunt reisdetails al bij de boeking opge-

ven, zodat we beter rekening kunnen houden met uw wensen. Meer we-

ten? Volg dan de link via www.nvbs.com. 

 

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) 

De Stichting NVBS-Excursies (KvK 41159980) is aangesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de SGR-

garantieregeling vallen de in deze brochure gepubliceerde meerdaagse reizen onder de garantie 

van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reis-

geld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegen-

prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats 

van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. 

 

Alle programma-onderdelen, data en prijzen zijn onder voorbehoud van wijziging.  
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