
Winterreis 2018: dieselen in Slovenië en Oostenrijk 

De Winterreis 2018 brengt ons ditmaal naar Slovenië en Oostenrijk, met als afsluiting nog een dag in Zuid-

Duitsland. De reis van dag tot dag: 

 

Donderdag 8 februari 

We reizen vanuit Nederland (Amsterdam Centraal vertrek 8.02 uur), met een overstap op de luchthaven van 

Frankfurt, naar Linz in Oostenrijk. Hier overnachten we vlak bij het station en hebben we een gezamenlijk 

diner in het hotel. 

 

Vrijdag 9 februari 

Vanuit Linz (vertrek 9.14 uur) reizen we via de Phyrnbahn naar Selzthal en van daar verder naar 

Bischofshofen, waar we twee uur de tijd hebben om bijvoorbeeld een lunch te nuttigen. Daarna gaan we per 

EC naar Ljubljana in Slovenië, waar we om 18.32 uur aankomen. 

 

Zaterdag 10 februari 

Vandaag staat er een excursie op het programma met een 

Diesellocomotief serie 664 en enkele rijtuigen. We reizen 

eerst per trein van de normale dienstregeling naar Jesenice. 

Daar staat onze extra trein klaar, die ons over de 

Wocheinerbahn naar Nova Gorica en verder naar Sežana 

brengt. Vanuit  Sežana reizen we met een 

dienstregelingtrein via Divača terug naar Ljubljana. Tijdens 

de extra rit zijn fotostops voorzien. 

 

Zondag 11 februari 

Op deze dag is er vrije tijd tot 16.00 uur, die benut kan worden om bijvoorbeeld Ljubljana te verkennen. Met 

een EC vertrekken we naar Graz, waar we om 19.20 uur aankomen. Na inchecken is er een gezamenlijk 

diner in een restaurant tegenover het hotel. 

 

Maandag 12 februari 

Op deze dag is er een excursie met een 

Schienenbus Roter Blitz van de Graz-Köflacher 

Bahn naar Wies-Eibiswald. In Lieboch wordt 

gezamenlijk geluncht en staat een bezoek aan het 

spoorwegmuseum op het programma. Geprobeerd 

wordt ook nog een bezoek te brengen aan de 

Koralmbahn, die nog in aanbouw is. 

 

Dinsdag 13 februari 

Deze dag is vrij te besteden in Graz of  

omgeving. 

 

Woensdag 14 februari 

's Morgens is er een tramexcursie in Graz 

met een bezoek aan het trammuseum 

gepland. Om 13.26 uur vertrekken we naar 

Murau, waar we na overstappen in Bruck 

a/d Mur en Unzmarkt, om 15.58 uur aan 

zullen komen.  



Donderdag 15 februari 

Vandaag is een ontspannen dag, als we met een 

extra (gemengde) trein een bezoek brengen aan 

het smalspoor tussen Murau en Tamsweg. 

We vertrekken even na 10 uur uit Murau en rijden 

met fotostops onderweg naar Tamsweg, waar we 

net na het middaguur aankomen. In Tamsweg 

wordt een eenvoudige lunch geserveerd in de 

stationsrestauratie. De terugreis start om 13.30 

uur waarna we onderbroken door enkele 

fotostops om 15.00 uur weer op ons startstation 

arriveren. 

 

Vrijdag 16 februari 

Deze dag is een echte reisdag: om 8.02 uur vertrekken we uit Murau en om via Unzmarkt en Villach naar 

Ulm in Baden-Württemberg te treinen, waar we om 17.02 uur aankomen. 

 

Zaterdag 17 februari 

Deze dag is vrij te besteden in Ulm. Er zijn daar vele mogelijkheden: tram, trein en stad of eventueel een 

uitstapje naar Stuttgart of München. 's Avonds vindt het afscheidsdiner plaats. 

 

Zondag 18 februari 

U hoeft niet vroeg op, want we vertrekken om 10.50 u uit Ulm met een ICE naar Keulen, waar we over 

kunnen stappen op een ICE naar Amsterdam Centraal (aankomst 17.28 uur). 

 

Deelnemersprijzen 

In het arrangement is begrepen alle vervoer (deels op basis van een 5-daagse Interrailkaart) vanaf en tot het 

station van uw keuze, de vermelde excursies, accommodatie op basis van logies en ontbijt, 2 lunches, 3 

diners, ervaren reisleiding, een gezellige reünie en deelname aan het SNE-annuleringsfonds. De reissom 

bedraagt voor NVBS-leden op basis van een gedeelde tweepersoonskamer € 1350 (code 1801A), bij 

boeking van een eenpersoonskamer € 1625 (code 1801B). Voor 60-plussers zijn de prijzen: in een gedeelde 

tweepersoonskamer € 1330 (code 1801C) en in een eenpersoonskamer € 1605 (code 1801D). Niet-leden 

betalen € 1420 (code 1801E, gedeelde tweepersoonskamer) of € 1695 (code 1801F, eenpersoonskamer), 

respectievelijk € 1400 (60+, code 1801G) of € 1675 (60+, code 1801H). 

 

Aanmelding 

U kunt zich aanmelden door het betreffende bedrag over te maken op bankrekening NL29 INGB 0000 6366 

91 van de Stichting NVBS-Excursies te Hoofddorp onder vermelding van de boekingscode, uw 

lidmaatschapsnummer en uw postcode/huisnummer. Graag ook de in uw reisdocument vermelde voor- en 

achternaam, geboortedatum en nummer van paspoort of ID-kaart vermelden. Deze gegevens hebben we 

nodig voor het aanvragen van de Interrailkaart. Bij onvoldoende invulruimte kunt u ook een mail sturen naar 

sne@nvbs.com. Uw betaling dient uiterlijk op 5 december 2017 te zijn bijgeschreven, overmaken via de 

SNE-reiswinkel heeft onze voorkeur. Zie www.nvbs.com voor meer informatie. Het minimumaantal 

deelnemers is 35, het maximum 50. Bij overtekening geldt de volgorde van aanmelding. Inschrijvers 

ontvangen begin januari bericht. Contactpersoon voor deze excursie is Han Duijve. 

 

Stichting Garantiefonds Reisgelden 

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

grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de in dit programma gepubliceerde 

reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan 

verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door 

financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie 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. 


