
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sauerland 
Oberhausen en Bonn 

Het vertrek is op D.V. vrijdag 27 mei vroeg in de morgen. Er zijn twee verschillende plaatsen waar je kunt opstappen. Het gaat om: de parkeerplaats bij de Macdonalds in 

Bodegraven en bij station Veenendaal-De Klomp. De precieze opstaptijden en alle overige informatie krijg je voor vertrek toegestuurd via de e-mail. Aan het einde van de 

morgen hopen we in Olsberg  te arriveren. Zaterdagavond rijden we uit Bonn terug. Tussen 21:00 uur en 22:00 uur hopen we weer in Nederland aan te komen. Bij 

annulering tot 2 weken voor vertrek €79,- retour, daarna geen terugbetaling mogelijk. Bij te laat komen voor vertrek is geen terugbetaling mogelijk en bij te laat komen is  

de terugreis voor eigen rekening. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor opgelopen schade en voor schade door deelnemers veroorzaakt (bijv.: diefstal, schade 

hotelkamer, ongevallen, enz.). Deze reis is geheel voor eigen risico. Het is verstandig een reisverzekering voor 2 dagen af t e sluiten. 

Na bijna 2,5 jaar wachten, kunnen we weer met elkaar op reis! Heb je zin om er na Hemelvaart even tussenuit 

te gaan? Wil je samen met vrienden en bekenden een leuke, korte reis maken? Dan kunnen we je op 27 en 28 

mei een leuke trip aanbieden. Ga met ons mee naar het Sauerland en de Duitse Steden Oberhausen en Bonn. 

We rijden de eerste dag naar het Sauerland en doen daar een aantal leuke activiteiten. Aan het begin van de 

avond rijden we naar Essen, waar we overnachten. De volgende morgen brengen we een kort bezoek aan 

Oberhausen en rijden daarna door naar Bonn. Daar kun je kiezen uit een keuzeprogramma en heb je vrije tijd. 

Voor de zondag zijn we weer thuis. We kunnen je deze reis aanbieden voor de prijs van €179. Vol = Vol!  

 
Centrum van Eisenach 

 

De reis  
Vrijdagdagmorgen 27 mei D.V. is het moment van vertrek. 

We rijden vanuit Nederland naar Olsberg, gelegen in het 

Sauerland.  Hier gaan we met de rodelbaan naar beneden 

en genieten ondertussen van het mooie landschap.  

’s Middags rijden we door naar Willingen en daar kun je 

kiezen uit een aantal buitenactiviteiten als: een e-

mountainbike tocht in de omgeving (voor de echte 

waaghalzen een downhill), liggend en staand schieten in 

de Biathlonarena, boogschieten, minigolf en een bezoek 

aan de skischans met schitterend uitzicht over de 

omgeving. Er is voor elk wat wils.  

 

Gezelligheid, vrijheid en leuke activiteiten 
Tijdens deze reis heb je de keuze om met onze activiteiten 

mee te doen of om zelf wat te gaan doen. We vinden het 

belangrijk dat er voor iedereen de vrijheid is om te doen 

wat je aanstaat. Je bepaalt zelf aan welke activiteiten je 

wel of niet meedoet.  

Excursieprogramma 
Tijdens deze reis wordt een excursieprogramma 

uitgevoerd. Voor aanvang van de reis word je hierover 

geïnformeerd. Als je mee wilt doen, kun je je daarvoor 

opgeven. 
 

Prijs en opgave deelname 
De reis wordt aangeboden voor een bedrag van €179,- De 

prijs is inclusief:  

 Vanaf 20 personen gaan we met een touringcar. De 

afgelopen jaren en de laatste maanden zeker, is alles 

duurder geworden. Dat geldt ook voor de reis- en 

verblijfskosten (denk o.a. aan gestegen benzineprijs en 

een bus die een verbruik van 1 op 3 heeft). Vandaar dat 

de prijs iets hoger is dan je van ons gewend bent. Onder 

de 20 personen zijn we daarom ook genoodzaakt om 

met busjes of auto’s te gaan.  

 Administratiekosten 

 Overnachting en ontbijt in Motel One Essen (score van 

8,6 op Booking.com) 

 

Er is veel belangstelling voor deze reis. Op dit moment 

hebben we voor max. 50 mensen plek. Plekken worden op 

basis van aanmelding toegewezen.  

LET OP! 

De prijs is exclusief: alle entreegelden, toeristenbelasting, 

diner, drankjes, excursiegelden.  

Geef je op via de volgende link:  

https://forms.gle/dK4i1izu7LRaG4Hi6   

https://forms.gle/dK4i1izu7LRaG4Hi6


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil je mee? Schrijf je in via de volgende link: https://forms.gle/dK4i1izu7LRaG4Hi6. Voor vragen kun je mailen naar: 

lagruijgrok@kliksafe.nl. De reissom dient voor 15 mei te worden overgemaakt naar:  rek. nr. NL38 RABO 0171 5787 91 T.n.v.: Juntos 

Travel o.v.v. Sauerland 2022. De inschrijving is pas definitief als de €179,- is overgemaakt. Aanmeldingen gaan op volgorde van 

binnenkomst. Bij teveel aanmeldingen kom je op een wachtlijst te staan.                                                                   

 

Gezelligheid, vrijheid en 

leuke activiteiten tijdens 

onze Hemelvaartsreis 

Olsberg  

 
Omgeving Olsberg 
 

Olsberg is een karakteristiek plaatsje tussen bossen en bergen in 

het Sauerland. Het is omringd door meer dan 50 bergen. Hier 

vind je ook de hoogste berg van het Sauerland, de Langenberg. 

In Olsberg heb je de mogelijkheid om gebruik te maken van de 

rodelbahn. Eerst ga je met de kabelbaan naar boven en geniet je 

van het landschap. Daarna daal je af en geniet je van een 

prachtige afdaling door bosrijk gebied.  
 

Willingen 

 
In Willingen heb je ’s middags de keuze uit een aantal 

activiteiten. Een e-mountainbike tocht in de omgeving, liggend 

en staand schieten in de Biathlonarena, boogschieten, minigolf, 

of een bezoek aan de skischans met schitterend uitzicht. Heb je 

geen zin om wat te doen dan kun je natuurlijk ook een terrasje 

opzoeken of met een kabelbaan naar boven en genieten van het 

uitzicht.  

 

Oberhausen 

 
Tentoonstelling ‘Het kwetsbare paradijs’  

 

In de Gasometer bezoeken we de tentoonstelling ‘Het kwetsbare 

paradijs’: een indrukwekkende tentoonstelling en unieke 

ervaring. Op de website wordt dit als volgt beschreven: “Unieke 

grootformaat foto's en aangrijpende filmclips stellen de kijker in 

staat om met luiaards in de boomtoppen van het regenwoud te 

klimmen, speels met jonge ijsberen over het pakijs te zwerven of 

met kuddes herten door de toendra en taiga te trekken. Dankzij 

de nieuwste 3D-technologie kunnen bezoekers aan 's werelds 

grootste regenwoudreservaat, het nationaal park Montanhas do 

Tumucumaque, virtueel de rol van verschillende bewoners van 

dit oerwoud verkennen.”  
 

 Bonn 

 
In Bonn heb je de keuze uit een aantal activiteiten. Het gaat om: 

bezoek aan Beethovenhuis, de regeringsbunker uit de koude 

oorlog en het huis van de geschiedenis. Je kunt natuurlijk ook de 

historische binnenstad verkennen. Het is maar net wat je wilt.  

https://forms.gle/dK4i1izu7LRaG4Hi6

