
>> Reis per luxe touringcar 

>> 2x overnachting in half pension in 
hotel Fletcher de Klepperman 
8.2/10 **** 

 

 

>> DI 07.07 - DO 09.07.2020    279 € 

 

 
 
>> 1 x 25 min tocht met damp loco-
motief van Haaksbergen naar Boe-
kelo 

>> 1 x bezoek aan het museum 
Buurtspoorweg 

>> 1 x 75 min tocht met de damp 
locomotief van Apeldoorn naar Die-
ren  

>> 1 x trein/boottocht Hoorn-
Medemblik-Enkhuizen  

>> 1 x inkomkaart Zuiderzee muse-
um Enkhuizen 

 

Van trein naar trein door Nederland 
>> Eénmalig treinavontuur door de groene landschappen 

>> Met een historische boot naar het Zuiderzee museum  

Train fans pas op: treinen, treinen en meer treinen! Je hebt Nederland nog 

nooit op zo'n romantische manier ontmoet wanneer de stoommachine fluit, de 

wielen zingen, de stoom sist en de trein begint te bewegen. Ontdek vanuit de 

trein de groene landschappen van de prachtige Veluwe met zijn hoogveen-, 

zand-, heide- en bosgebieden en het legendarische Twente met zijn eeuwenou-

de heidevelden, lanen en bossen. Het wordt echt Nederlands in de historische 

driehoek aan het IJsselmeer, hoewel ook hier de stoomtrein door het land-

schap bladert. De trein brengt je naar het schip en op zijn buurt brengt het 

schip je naar het openluchtmuseum, waar de geschiedenis van de Neder-

landers tot leven wordt gebracht en je je kunt verbazen over traditioneel 

vakmanschap. Deze reis combineert unieke treinervaringen met kenmer-

kende landschappen en typisch Nederlandse ontmoetingen.  

 

 

INFO@BENELUXCARS.BE   -     TEL 0032 11 54 42 77 
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NEDERLAND / Van trein naar trein door NL 

IN DE PRIJS INBEGREPEN 

EXCURSIEPAKKET 64 € 

REISDATUM EN PRIJS 

PROGRAMMA BESCHRIJVING EN HOOGTEPUNTEN 

DAG 1  DINSDAG 07.07.2020 

Heenreis in de ochtend  richting 

Gelderland 

damp locomotief naar Boekelo 

Bezoek museum buurtspoor-

weg 

Overnachting in hotel Fletcher 

de Klepperman**** 

DAG 3  DONDERDAG 

09.07.2020 

Vandaag staat er nog 

een vrij bezoek aan 

Hoorn op het pro-

gramma, daarna  

huiswaarts 

DAG 2  WOENSDAG 08.07.2020 

Damp locomotief naar Dieren 

trein/boottocht Enkhuizen en 

bezoek museum 

Overnachting in hotel Fletcher 

de Klepperman**** 

 

Volle kaart = 40 € korting 


