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Voorjaarsreis
Via Nice naar Sardinië en terug via Siena en Milaan | 14 dagen | 2e helft juni 2018 | 
Reisleider: Geert Gorissen | minimaal 30 deelnemers | Boeking vanaf medio april

Wederom kiezen we voor Italië als de ideale bestemming voor een trein-vakantiereis. Dit-
maal reizen we via Nice naar Sardinië. Op dit zonnige eiland zijn nog een aantal smal-
spoorlijnen, waarvan we er twee tijdens een excursie zullen bezoeken. Op de terugreis 
maken we een stop in Siena en Milaan. Vanuit Siena wordt een excursie met een histori-
sche motorwagen gemaakt en in Milaan maken we natuurlijk een rit in een museumtram.
Voor het vakantiegevoel is er op 5 dagen geen programma. De tramliefhebbers komen 
aan hun trekken omdat we in vier steden met trambedrijven verblijven.

Rondom Keulen
Duitsland | 3 dagen | 27 t/m 29 juli 2018 | Reisleider: Martin Vogelaar | 
Boeking vanaf mei

De tramliefhebbers komen aan hun trekken tijdens een verlengde weekendexcursie naar 
Keulen. Vanaf Arnhem wordt eerst naar Königswinter
gespoord voor een rit met de Drachenfelsbahn. Op za-
terdag gaat het dan met een museumtram door Köln.
Aansluitend kan met een dagkaart op eigen inzicht nog
getramd worden. Alvorens zondag naar Nederland te
reizen wordt het Straßenbahnmuseum in Thielenbruch
bezocht.
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Najaarsreis 
Zuid-Engeland | 9 dagen | augustus/september 2018 | Reisleider: Martin Vogelaar | 
Boeking vanaf juni

Dankzij Thalys en Eurostar bereiken we gemakkelijk, met twee keer overstappen, Exeter. 
Dit is de eerste standplaats van een reis langs de zuidkust van Engeland. Vanuit Exeter 
worden de museumlijnen Dartmouth Railway en South Devon Railway bezocht. De twee-
de standplaats is Brighton, van waaruit ook twee musea worden bezocht. Als eerste de 
bekende Bluebell Railway en daarnaast de Romney, Hythe & Dymchurch Railway waar 
treinen op een schaal van 1:3 rijden. In beide standplaatsen is er een vrije dag beschik-
baar, waarbij men kan kiezen voor een rustdag of een facultatief uitstapje.

      

Dagexcursies
Aan dagexcursies kunt u in 2018 het volgende verwachten. Voorafgaan aan de Algemene 
Leden Vergadering op 7 april wordt een spoorzoekexcursie naar de overblijfselen van de 
Haarlemmermeerspoorlijnen tussen Haarlem en Alphen a/d Rijn gehouden. Op Konings-
dag komen we onze belofte van 2017 na om met Hondekop 766 op reis gaan. Op steen-
worp afstand van ons land liggen in Duitsland drie geheel verschillende Schwebebahnen. 
In mei willen we op een dag deze bedrijven gaan bezoeken. Dat er in Madurodam spoor 
ligt is bij de meesten wel bekend. In augustus hopen we er een blik achter de schermen 
te kunnen krijgen. Aan het einde van de zomer zullen we naar het oosten van het land 
trekken op zoek naar de restanten van de Gelderse Tramwegen (GTW). In september wil-
len we weer een keer bij de (museum)tram van Antwerpen op bezoek gaan. Per diesel-
trein reizen we in oktober naar het hoge noorden en bezoeken we de Eemshaven en de 
haven van Delfzijl. Met een Oliebollen(tram)rit sluiten we het jaar af. 
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