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De meerdaagse reizen naar Erfurt, Weimar en Jena zitten erop.
De meerdaagse reizen in oktober 2015 naar Erfurt, Weimar, Jena en omgeving liggen al weer achter ons.
Deze nagenoeg identieke reizen met 54-Personen Comfort Class bus van de Betuwe Express verliepen
vlekkeloos en waren zeer geslaagd. Ook over de nieuwe vaste chauffeur Joop Derksen waren de
deelnemers zeer tevreden.
Als bestuur kijken we dan ook met een goed gevoel terug op deze beide groepsreizen. Dank gaat wat
ons betreft uit naar de directie en het personeel van Hotel Linderhof, die ons zeer gastvrij hebben
ontvangen. Uiteraard ook naar IPA-collega Bernd Leinhoß uit Erfurt, die ons tijdens ons verblijf in
Thüringen prima heeft begeleid.
Op de pagina meerdaagse reizen 2015 zijn het programma en de verslagen van groep 1 (met dank aan
Jos Kop) en groep 2 (met dank aan Toon Bodd) van de beide vijfdaagse reizen naar Thüringen te lezen.
Per reis werden door zeker 10 personen digitale foto’s bij de verzamelpunten ingeleverd. Met dank aan
John Jansen en Fred Hoefsmit (groep 1) en Inge Mauritz (groep 2) werden mooie Dvd’s met daarop
honderden foto’s samengesteld. Tevens zorgde Jan van Ek (groep 2) voor een prachtige film van de reis.
Alle deelnemers hebben inmiddels het reisverslag en de Dvd(s) per post ontvangen.
Dagtrip 17 maart 2016 gepland.
Op donderdag 17 maart 2016 staat weer een dagtrip gepland. Het ochtendprogramma bestaat uit een
bezoek aan Villa Hügel in Essen (D), waar de familie Krupp voorheen woonachtig was. De villa is één van
de belangrijkste bezienswaardigheden in het Ruhrgebied en vormt het ankerpunt voor de al om bekend e
industriekultuur van Duitsland.
Aan het einde van de ochtend reizen we door naar Wuppertal (D), waar we het Wuppertaler Brauhaus
aandoen. Hier genieten we van een heerlijke maaltijd naar plaatselijk gebruik en houten fustjes bier op
tafel. Tussendoor kan de brouwerij bezichtigd worden en kan men eventueel een ritje met de beroemde
Schwebebahn machen (“Einmal ins Leben durch Wuppertal Schweben”).
We hebben die dag weer de beschikking over een 54-persoons Comfort Class touringcar van onze
partner
de Betuwe Express uit Herveld. Joop Derksen zit weer achter het stuur.
Deelnemers aan de dagtrip van maart 2015 genieten tot uiterlijk 1 februari a.s. een voorrangspositie,
mits voor
deze datum aanmelding èn betaling binnen zijn. Daarna vindt toewijzing op basis van volgorde van
binnenkomst aanmelding plaats. Op de website wordt de tussenstand vermeld (zie onder dagtrip
2016).
Meerdaagse reizen Bremen & Bremerhaven in voorbereiding.
De meerdaagse reizen in oktober 2016 gaan naar Bremen& Bremerhaven. Het worden twee identieke
reizen en wel van:
maandag 10 t/m vrijdag 14 oktober 2016 ( t.b.v. groep I) en
maandag 24 t/m vrijdag 28 oktober 2016 (t.b.v. groep II).
Op de pagina meerdaagse reizen 2016 is al enige informatie – waaronder de hotelkeuze - te vinden over
deze beide vijfdaagse reizen naar Bremen en Bremerhaven. Tijdens deze reizen bieden we zoals
gebruikelijk weer een uitstekend en uitgebreid programma in een boeiende omgeving (havens,
binnenstad, fabriek Mercedes etc) en met overnachtingen in een uitstekend 4-sterren hotel.
Op basis van de voorrangsregeling zal de reis van groep I naar verwachting weer volgeboekt zijn. Voor
de tweede reis zal nog een tiental plaatsen beschikbaar komen.
Noteer deze data alvast in uw agenda. Nieuwe deelnemers worden geadviseerd de periode van groep 2
in de agenda vrij te houden.
In de loop van het 1e kwartaal van volgend jaar zal het programma rond zijn.
2016 ligt voor ons
Wij wensen u prettige feestdagen en een gezond en reislustig 2016. Wij zien u graag terug op onze
reizen.
Immers, PolMarCo is meer dan reizen alleen!
Met vriendelijke groet
Het bestuur van PolMarCo,
Izak Mauritz & Henk Slots.

