
 
 
 
 
 
 
Nieuwsbrief Januari 2018 

  

Beste reiziger & belangstellende van Wesemann Travel, 
 
Bijgaand ontvangt u de nieuwsbrief voor de maand januari 2018. 
 

Wij houden u maandelijks op de hoogte van onze activiteiten, geplande reizen, leuke 
nieuwtjes, reisverhalen en dergelijke.  
  
Veel leesplezier! 

 

Nieuwtjes bij WESEMANN TRAVEL 

 Effe voorstellen; Meyad Ndaye - Sarsour 

 Reiscafé, 27 januari 2018 

 Website, helemaal vernieuwd in de lucht!  
 De 7 WereldWonderen en het WereldErfgoed van Nederland, 6 juni - 12 juni 

2018 

 IJsland, 21 t/m 30 juni 2018 

 Maxima op reis met Wesemann Travel 
 Israël/Palestina & Jordanië, 26 april t/m 7 mei of 13 mei 2018 

 Berlijn, 8 - 11 maart 2018 

 St.Petersburg & Moskou, 9 t/m 15 juli 2018 

 10 mooiste treinreizen ter Wereld 

 

Effe voorstellen; Meyad Ndaye - Sarsour 

 
Mijn naam is  Meyad Sarsour-Ndaye. Ik ben het enige dove meisje in een horende 
familie en ik ben een Palestijnse (uit  Kufr Qasim). Ik ben getrouwd en ik woon in 
Berlijn.  

 

Hier volgt mijn verhaal over mijn ontmoeting met Jos: 
Ik werkte in Beth David in Tel Aviv (centrum voor doof-blinden), hier heb ik Jos 

http://www.wesemanntravel.com/


voor het eerst ontmoet, hij kwam naar mij 
toe en stelde wat vragen.  
We hadden direct een goede klik omdat ik 
ook reizen organiseer, voor Arabische doven 
en slechthorenden. Dit is iets dat ik heel leuk 
vind, 
ik voel me hiervoor verantwoordelijk en het 
is echt een droom voor mij. Sinds die tijd zijn 
Jos en ik goed bevriend. 
 
Ik ben gaan werken als vrijwilliger in 
samenwerking met Jos en heb een Arabische- 
en een Europese (Nederlands) groep 
begeleid. Ik vond het fijn om met het team samen te werken, wat een lieve, 
aardige, geweldige mensen. 
 
Zij zijn echt een rolmodel voor dove mensen, iedereen ziet dat ook zij gids kunnen 
zijn voor groepen dove reizigers. En het is belangrijk om meer aandacht te krijgen 
voor onze cultuur en geschiedenis. Het doel is dat de Arabische mensen 
verbinding vinden met de rest van de wereld, zij kunnen hun eigen cultuur 
verspreiden en leren over andere culturen in de wereld. Ik ben heel blij dat de 
Arabische doven de mogelijkheid krijgen om contact te maken met Europese 
doven, en dit is dankzij Jos en zijn team. Het was voor mij ook heel fijn om te 
weten dat alle gidsen kunnen gebaren, dit maakt communiceren gemakkelijker. 
Dit is de eerste stap om ons doel te bereiken. 
 
Jos heeft mij aangeraden om Afrika te bezoeken. Ik had hier nog nooit over 
nagedacht, en ik had nooit gedacht dat ik dit zou doen. Maar ik heb het gedaan en 
ik heb veel geleerd van deze reis. Ik vond de tour geweldig en het was een 
belangrijke en geweldige ervaring. Dankzij Jos denk ik er nu over na om ook een 
reis naar Afrika te organiseren. 
Ook wil ik reizen organiseren van en naar Palestina, Israël en Jordanië. Ik ben blij 
dat ik teamlid ben en ik geniet er van om samen te werken. Ik ben Jos dankbaar 
dat hij mij heeft benaderd. 
 
Ik wens het team veel succes en kracht toe, wees sterk en positief! 
 
Sincerely, 
Meyad Sarsour-Ndaye 

 

 
 
 



 
Reiscafé 27 januari 2018 

 
 

 



Website van Wesemann Travel 

 

Kom kijken naar de vernieuwde website:  

www.wesemann.travel 

is in de lucht! 

De nieuwe website is sinds vandaag, zaterdag 13 januari online! 
Alle actuele reizen voor het jaar 2018 staan vermeld op de homepagina van de website. 
U vindt ze door even naar beneden te scrollen; www.wesemann.travel 
 
Veel kijk- en leesplezier! 
 
Heeft u opmerkingen of verbeterpunten? Mail ons gerust!  
 

De links: www.wesemanntravel.com & www.wesemanntravel.nl blijven beide actief.  

 

De zeven Wereldwonderen en het 

WereldErfgoed van Nederland 

 

6 juni 2018 - 12 juni 2018 

 

 

http://www.wesemann.travel/
http://www.wesemann.travel/
http://www.wesemanntravel.com/
http://www.wesemanntravel.nl/
https://www.wesemann.travel/wereldwondere


Voor meer informatie of aanmelden voor de reis: info@wesemann.travel 

Reisbrochure en inschrijfformulier kunt u downloaden.  

 

IJsland 

20 t/m 30 juni 2018 

 

 

https://www.wesemann.travel/wereldwondere
mailto:info@wesemann.travel
http://docs.wixstatic.com/ugd/2e945a_0729b5070f6c463bb66f28e51b3a9c2b.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/2e945a_52991c2a758d40e8b6dcbff99e6a9f94.docx?dn=Boekingsformulier%20Werelderfgoed%20NL.docx
https://www.wesemann.travel/ijsland


 

Voor meer informatie of aanmelden voor de reis: info@wesemann.travel 

Reisbrochure en inschrijfformulier kunt u downloaden. 

 

Maxima op reis met Wesemann Travel 

 

 

https://www.wesemann.travel/ijsland
mailto:info@wesemann.travel
http://docs.wixstatic.com/ugd/2e945a_922c714f0bc54e56b50d7153ba7b06fd.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/2e945a_74d3b2d1ed034833bcd1088dad25a9f4.docx?dn=Boekingsformulier%20WT%20IJsland%2021%20juni%20-%2030%20juni%202018.docx


Israël/Palestina & Jordanië 

 

26 april t/m 7 mei of 13 mei 2018 

 

Voor meer informatie of aanmelden voor de reis: info@wesemann.travel 

Reisbrochure en inschrijfformulier u downloaden. 

 

https://www.wesemann.travel/israel-palestina-jordanie
mailto:info@wesemann.travel
http://docs.wixstatic.com/ugd/2e945a_1513ff07322d4244bab16652b511558b.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/2e945a_116aa8383b7c4b58b154d75a4ed84f27.docx?dn=Boekingsformulier_WT_Isra%C3%ABlPalestinaJordani%C3%AB_26_april_-_7_mei_of_12_mei_2018.docx
https://www.wesemann.travel/israel-palestina-jordanie


Berlijn 

 

8 - 11 maart 2018 

 

 
Voor meer informatie of aanmelden voor de reis: info@wesemann.travel 

Reisbrochure en inschrijfformulier kunt u downloaden. 

 

https://www.wesemann.travel/stedentrip-berlijn
mailto:info@wesemann.travel
https://docs.wixstatic.com/ugd/2e945a_80d3a62223184bdf8e886047ec13e055.pdf
https://www.wesemann.travel/stedentrip-berlijn


St.Petersburg & Moskou 

 

9 t/m 16 juli 2018 

 

 

Voor meer informatie of aanmelden voor de reis: info@wesemann.travel 

Reisbrochure en inschrijfformulier kunt u downloaden. 

 

https://www.wesemann.travel/stedentri-stpetersburg-moskou
mailto:info@wesemann.travel
https://docs.wixstatic.com/ugd/2e945a_c37b795734bb478b98a612cfae6eb11a.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/2e945a_db68c699db08420fa55e414beb3e7c65.docx?dn=Boekingsformulier%20WT%20St.Petersburg%26Moskou%209-15%20juli%202018.docx
https://www.wesemann.travel/stedentri-stpetersburg-moskou


10 mooiste Treinreizen ter Wereld 

 

10.       Darjeeling Himalayan Railway, van Darjeeling naar Ghum, India 

De ‘speelgoedtrein’ van de Himalaya maakt niet alleen één van de mooiste trein ter wereld maar is ook 

gewoon een cruciaal transportmiddel voor de lokale bevolking. Rijst, thee water, forensen: de kleurrijke 

locomotiefjes van de Darjeeling Himalayan Railway brengen alles naar de juiste bestemming. Een treinreis 

van Darjeeling (inderdaad, van de thee!) naar Ghoom, waar de route haar hoogste punt bereikt, geeft een 

prachtige indruk van dit gebied vol theeplantages, Boeddhistische tempels tegen de achtergrond van het 

bijzondere Khangchendzonga natuurreservaat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.         Ghan Express, van Adelaide naar Darwin, Australië 

In achtenveertig uur dwars door het hart van Australië denderen? Het kan met de Ghan Express. 

Vernoemd naar de Afghaanse kamelendrijvers die de Britten rond 1800 hielpen om het land onder 

controle te houden, brengt deze treinreis je van het zuidelijke Adelaide helemaal naar Darwin,

 zo’n drieduizend kilometer verderop. Onderweg 

beland je elke keer in een compleet ander landschap. Van kurkdroge woestijnvlaktes tot spectaculaire 

rotsformaties: alles wat Australië tot zo’n droomachtige vakantiebestemming maakt, schiet langs je 

raampje voorbij! 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zoover.nl/india/west-bengal/darjeeling
http://www.zoover.nl/australie/zuid-australie/adelaide
http://www.zoover.nl/australie/northern-territory/darwin


  

 

 

 

 

8.         California Zephyr, van Chicago naar 

Los Angeles, Verenigde Staten 

Bij reizen door Amerika denk je al snel aan 

een pick-up truck en neon-verlichte motels 

langs uitgestrekte snelwegen. 

Maar het kan ook anders. De California 

Zephyr klimt dwars door de Rocky 

Mountains en het Sierra Nevada gebergten en 

verbindt de mooiste plekjes van het 

land. Voor de echte treinfanaten hebben we 

bovendien goed nieuws: AMTRAK, de 

Amerikaanse Spoorwegen, biedt de 

mogelijkheid om je eigen wagon aan de 

Zephyr te koppelen. Je weet wel, voor het 

geval je een treinwagon in je achtertuin hebt 

staan… 

 

 

 

 

7         Venice Simplon-Orient-Express, tussen Parijs en Istanbul 

“All around us are people, of all classes, of all nationalitites, of all ages”. Behalve een geheimzinnige 

moordlocatie in de klassieker ‘Murder on the Orient Express’ (Agatha Christie), was de Orient Express 

decennialang één van de meest beschreven treinreizen ter wereld. Voor diplomaten en koningen tot 

wereldreizigers: De luxueuze reis naar het ‘Mysterieuze Oosten’ was een ware beleving. Helaas: ‘was’. De 

laatste trein vertrok in 1977 vanuit Parijs. Wat het dan toch in ons toplijstje van mooiste treinreizen doet? 

De toeristische Venice-Simplon-Orient-Express, die sinds de jaren tachtig het traject op aanvraag aflegt, is 

een waardige opvolger. Compleet met vintage slaapvertrekken, een vijf-sterren restaurant en rustgevende 

pianomuziekjes. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zoover.nl/verenigde-staten-van-amerika/illinois/chicago/
http://www.zoover.nl/verenigde-staten-van-amerika/california/los-angeles


 

6.         La Trochita, van Esquel naar Ingeniero Jacobacci, Argentinië 

Met vijfendertig kilometer per uur tuft ‘La Trochita’, (letterlijk ‘smalspoor’) van het dorpje Esquel aan de 

voet van het Andesgebergte naar Jacobacci in de provincie Río Negro. Inderdaad, een tijdrovend reisje! De 

treinreis van zo’n vierhonder kilometer wordt tegenwoordig dan ook vooral oor toeristen afgelegd. 

Slingerend door groene dalen, over kale heuvels 

en dwars door de woestijn is het een fijne manier 

om kennis te maken met de veelzijdigheid van 

het Argentijnse landschap. 

 
 
 
 

 

 
 

 5.         Rocky Mountaineer, Meerdere routes, Canada 

 Een tweedaagse bergtocht, maar dan zonder een stap te 

 verzetten. 

 Deze treinreis brengt je dwars door het Canadese gedeelte van 

 de Rocky Mountains. Achterover hangend in je zachte stoel 

 trekken de hoogste bergen, diepste dalen en ruigste rivieren 

 langzaam aan je voorbij. Verwen jezelf met een upgrade en 

 neem plaats in de glazen wagons die voorzien zijn van een 

 balkon en een heerlijk restaurant. 

 

 

 

 

 

 

 

4.         Tibet Express, van Beijing naar Lhasa, China 

Reizen over het ‘dak van de wereld’ van China naar Tibet. Dat is de Tibet Express in het kort. Het is een 

treinreis die je trakteert op een fabelachtige kijkje in het landschap van het Tibetaanse Plateau. Terwijl je 

reusachtige besneeuwde bergtoppen en kraakheldere bergmeren passeert, klim je tot een hoogte van 

meer dan vijfduizend meter. Daarmee is het de allerhoogste treinreis ter wereld. Geen zorgen: extra 

zuurstof is beschikbaar aan boord. 

 

 

 

 

 



 

3.         Gletsjer Express, van Zermatt naar St. Moritz, Zwitserland 

Het woord Express is wat optimistisch gekozen: Met zo’n veertig kilometer per uur sloft de Gletsjer 

Express door het Zwitserse berglandschap. Het kost dan ook een indrukwekkende zeven-en-een-half uur 

om de tweehonderdnegentig kilometer van deze treinreis af te leggen. En dat is eigenlijk best fijn. Zo heb 

je extra veel tijd om weg te dromen bij het uitzicht van adembenemende bergpassages, metersdiep 

ravijnen en sprookjesachtige huisjes. De trein is dan ook eerder een spectaculair rijdend uitzichtpunt – 

inclusief glazen dak en panorama ramen- dan een effectief transportmiddel. 

 

 

 

 

 

 

 

2.         Kyushu Seven Stars, Kyushu, Japan 

Waarom zou je als een gek naar je eindbestemming racen als de reis zelf zo mooi en veelzijdig is? Terwijl 

de bullet-train met zo’n driehonderd kilometer per uur haar passagiers van Tokio naar Aomori 

katapulteert, toeft de Kyushu Seven Stars ongestoord door het groene landschap. Exclusief (maximaal 

dertig passagiers, reserveer minstens een jaar van te voren!), luxueus en vooral: Enorm traag. Met een 

snelheid tussen de vijftig en zeventig kilometer per uur wil de Kyushu Seven Stars haar passagiers vooral 

een overweldigende en bewuste ervaring geven. Vanuit simplistische moderne suites ontmoet je de zeven 

hoogtepunten van het eiland Kyushu (vandaar de ‘Seven Stars’): Natuur, lokale gerechten, geisers, historie, 

cultuur, spiritualiteit en gastvrijheid. Ben jij klaar voor een lesje Japans onthaasten? 

 



1.         Trans Siberië Express, van Sint Petersburg naar Vladivostok, Rusland  

Dit is niet alleen de allermooiste maar ook de langste treinreis uit ons toplijstje. 

De Trans Siberië Express doorkruist maar liefst een derde van de wereld. 

Je bent dus ook een dag of acht bezig wanneer je de bizar mooie treinreis in 

één keer doet. Iets wat we overigens zeker niet aanraden! Want de kans dat je ooit nog een keer op het 

station als Irkutsk, Khabarovsk of Ulan-Ude verzeilt raakt, is waarschijnlijk niet zo groot. 

Neem dus vooral de tijd om de uitgestrekte bossen, eindeloze leegtes en prachtige meren in je op te 

nemen! 

Enne.. vergeet niet om onderweg alle tijdszones te tellen die je doorkruist (spoiler: het zijn er 7(!)) en 

extra te genieten van het uitzicht over het enorme Bajkalmeer. 

 

Bron; Vanderbook.com 

 
 

Namens het Wesemann Team wensen we jullie een goede & zonnige vakantie toe 
in de maanden juli & augustus en natuurlijk hopen we jullie weer te zien!  

 

 

Informatie over Wesemann Travel <- Nieuw!! 

Voor meer informatie of aanmelden voor de reis: Wesemann Travel 
Bekijk ook ons facebookpagina: Wesemann Travel  

Of mail ons: info@wesemann.travel 

 
Dit is de Wesemann Travel nieuwsbrief, die je op de hoogte houdt van activiteiten over alles wat met Wesemann Travel te 

maken heeft. Kijk voor meer informatie ook eens op onze website www.wesemanntravel.com 
 

http://www.zoover.nl/rusland/rusland/st-petersburg
http://www.zoover.nl/rusland/rusland/vladivostok/plattegrond
http://littlewanderbook.com/laatsteposts/de-10-mooiste-treinreizen-ter-wereld/
http://docs.wixstatic.com/ugd/2e945a_eb67a512c2c747c8901063c087beb498.pdf
http://www.wesemann.travel/
https://www.facebook.com/Wesemanntravel/
mailto:info@wesemann.travel
http://www.wesemanntravel.com/


 
Copyright © 2010-2017 Wesemann Travel, All rights reserved. 

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je ooit hebt ingeschreven als geïnteresseerde, belangstellende, 
deelnemer/deelneemster of een relatie bent met Wesemann Travel en of omdat je je hebt ingeschreven voor deze 

nieuwsbrief via onze website. 
 

Ons adres is: 
Wesemann Travel 

Brouwersdijk 4 
3314 GR Dordrecht  

 
Uitschrijving ´unsubscribe´ van deze en toekomstige nieuwsbrieven? 

You can update your preferences or unsubscribe from this list 
 

https://us10.admin.mailchimp.com/templates/*%7Cwww.wesemanntravel.com%7C*
https://us10.admin.mailchimp.com/templates/*%7Cwww.wesemanntravel.com%7C*

