
  

 

 
 

 

Nieuwsbrief Januari 2017 

Beste klant van Wesemann Travel, 

 

Bijgaand ontvangt u de nieuwsbrief voor de maand januari 2017. Wij houden u 

maandelijks op de hoogte van onze activiteiten, geplande reizen, leuke nieuwtjes, 

reisverhalen en dergelijke. 

 

Veel leesplezier! 

 

Nieuwtjes bij WESEMANN TRAVEL 

 Reiscafé 
 Update Iran-reis 
 Praag, stedentrip 
 Tanzania/Zanzibar 
 Projectreis Ethiopië 2016 
 Themareis W.O.II, Historie Duitsland 

 

Reiscafé 4 februari 2017 
 
Dit wil je niet missen. Wij presenteren ons nieuwe reisaanbod in ons reiscafé in Utrecht. 
Een mooie gelegenheid om onze reisleiders en reisexperts te ontmoeten, inspiratie op te 
doen, oud reisgenoten (of toekomstige) te ontmoeten en bij te kletsen. Heb je zelf een 
idee voor een leuke reis? Vertel het ons op 4 februari en wij gaan kijken of we dit kunnen 
organiseren. 
 

 

http://www.wesemanntravel.com/


 
 
Als u zich van te voren, vóór 1 februari 2017, aanmeldt per email, dan ontvangt u een 
gratis welkomstdrankje. 

Tot zaterdag de 4e    

 

mailto:info@wesemanntravel.com


Update Iran-reis 

Helaas gaat de geplande reis naar Iran dit jaar nog niet door, we hebben net iets te 
weinig deelnemers. Maar niet getreurd, onze collega Ko gaat in april naar Iran voor 
familiebezoek dus hij kan er straks alles over vertellen uit persoonlijke ervaring. Er 
komt dus zeker een nieuwe kans om mee te gaan op deze bijzondere reis. 
Volg onze Facebook pagina, website en nieuwsbrieven voor alle updates! 

 

 

Tanzania/Zanzibar 2017 

Periode van 23 juli tot 20 augustus 2017 
 

Ga mee op onze geweldige rondreis Tanzania! Hieronder alle informatie, onze collega 
Pieter vertelt jullie alles tijdens het reiscafé, hij heeft zelf al een keer deze rondreis 
gemaakt en is super enthousiast! 

https://www.facebook.com/Wesemanntravel/
http://www.wesemanntravel.com/


 
 

Voor meer informatie of aanmelden voor de reis: info@wesemanntravel.com 

Reisbrochure en inschrijfformulier backpacktour kunt u downloaden van de website: 

Tanzania & Zanzibar 2017 

 

 

mailto:info@wesemanntravel?subject=Informatie%2FAanmelden%20Tanzania%26Zanzibar%202017
http://info-wt.wixsite.com/wesmnn/blank-r60jh
http://media.wix.com/ugd/2e945a_8190cf83f6384feb90626525ef820fa1.pdf


Stedentrip Praag, 23-27 april 2017 

 

In navolging van onze geslaagde reis naar Londen kwam er vanuit onze klanten de vraag 

om opnieuw een stedentrip te organiseren naar een bijzondere stad, en dit is geworden: 

Praag! Zie hieronder alle informatie. 

Schrijf je snel in wat onze stedenreizen zijn altijd erg populair en vol=vol! 

 

 
 

Voor meer informatie of aanmelden voor de reis: info@wesemanntravel.com 

Reisbrochure en inschrijfformulier kunt u downloaden van de website: Stedentrip 

Praag, 23-27 april 2017 

mailto:info@wesemanntravel?subject=Informatie%2FAanmelden%20Tanzania%26Zanzibar%202017
http://info-wt.wixsite.com/wesmnn/praag
http://media.wix.com/ugd/2e945a_137655a456684cefbcaa338b9a16d037.pdf
http://media.wix.com/ugd/2e945a_137655a456684cefbcaa338b9a16d037.pdf


 
 

Projectreis in Ethiopië 
 
 Weet je nog,  uit de nieuwsbrief van juli 2016, dat we jou zochten voor een stageplaats 
en of vrijwilligerswerk in Ethiopië voor de periode van oktober - december 2016, voor 
deze drie maanden hebben zich uiteindelijk 4 mensen voor opgegeven (inclusief onze 
collega Pieter). Ze zijn op afgereisd naar Ethiopië en ze hebben heel wat opgestoken! 
  
Het complete reisverhaal lees je in onze volgende nieuwsbrief, maar wil je alvast méér 
weten? Kom dan gezellig naar de reiscafé, want deze groep is er ook! 

 

 
 

 

Themareis W.O.II, Historie Duitsland 

2 september t/m 10 september 2017 
 

\Onze eerste reis met het thema: " WO II"  was een daverend succes. Aangezien dit naar 

meer smaakt hebben wij besloten een tweede reis te organiseren waarin we opnieuw op 

zoek gaan naar de geschiedenis van de tweede wereld oorlog. Dit keer reizen we af naar 

Duitsland. Zie hieronder alle informatie. 



 
 

Voor meer informatie of aanmelden voor de reis: info@wesemanntravel.com 

Reisbrochure en inschrijfformulier kunt u downloaden van de website: Themareis 

W.O.II, Historie Duitsland 

mailto:info@wesemanntravel?subject=Informatie%2FAanmelden%20Tanzania%26Zanzibar%202017
http://info-wt.wixsite.com/wesmnn/duitslan
http://media.wix.com/ugd/2e945a_6e0540fd8c2f41bc8aa1224c53710a42.pdf
http://media.wix.com/ugd/2e945a_6e0540fd8c2f41bc8aa1224c53710a42.pdf


 
Namens het Wesemann Team wensen we jullie een goede reis toe, hopen jullie weer te zien! 

 

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

Of mail ons:  info@wesemanntravel.com  

 
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 

 

 

Copyright © 2010-2016 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: 

info@wesemanntravel.com 

Wesemann Travel 

Brouwersdijk 4 

3314 GR Dordrecht 
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