
  

 

 
 

Nieuwsbrief Maart 2017 

Beste klant van Wesemann Travel, 

 

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

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

reisverhalen en dergelijke. 

 

Veel leesplezier! 

 

Nieuwtjes bij WESEMANN TRAVEL 

·        Reis Disneyland Parijs 
·         Disney weetjes 
·         Ondertussen in Ethiopië 
·         Inspiratie Reishoekje 
·         Reis Brussel Parijs 
·         Reis Tanzania Zanzibar 
·         Update Formule 1 reis 
·         Kennismaking Schotland Reis 

 

 

Disneyland Parijs 

9-11 juni 2017 
 

Wij organiseren een geweldige reis naar Disneyland Parijs! Op onze Facebookpagina 

werd al enthousiast gereageerd, dus schrijf je snel in! (Uiteraard zijn kinderen ook 

welkom!).  

http://www.wesemanntravel.com/
https://www.facebook.com/Wesemanntravel/photos/a.438238516222738.98063.157129417666984/1347761305270450/?type=3&theater


 
 

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

Reisbrochure en inschrijfformulier kunt u downloaden van de website: Disneyland 

Parijs 

 

http://media.wix.com/ugd/2e945a_fc1ae4c486e64febbbb13eff0b11ada6.pdf
http://info-wt.wixsite.com/wesmnn/disneylandparis
http://info-wt.wixsite.com/wesmnn/disneylandparis


 

Vijf weetjes over Disneyland Paris  
  

Het kasteel van Doornroosje 

Zodra je het park 

binnenloopt, verschijnt het 

kasteel van Doornroosje 

vrij snel aan de horizon. 

Maar wist je dat dit 

sprookjesgebouw 

gebaseerd is op een 

bestaand kasteel? Slot 

Neuschwanstein in het 

Duitse Beieren stond model 

voor eigenlijk ieder Disney 

kasteel en Walt heeft het persoonlijk bezocht toen hij zijn eerste sprookjesfilm maakte. 

 

Covered Walkway 

Regen is één van de grootste spelbrekers bij een bezoekje aan je favoriete attractiepark. 

Toch hoeft dat bij Disneyland®Paris niet het geval te zijn. Er loopt namelijk een vrijwel 

volledig overdekt pad door het hele park. De Covered Walkway begint in Main Street, 

waar twee overdekte steegjes achter de winkeltjes doorlopen. Deze lopen bijna als een 

rotonde helemaal door naar Pirates of the Caribbean en terug. Zo kom je altijd droog bij 

je lievelingsattractie aan. 

 

Frontierland 

Dat Disney alles tot in detail uitwerkt, is vooral in het avontuurlijke Frontierland te zien. 

In dit stuk van het park is een klein mijnstadje nagebouwd en alle attracties maken deel 

uit van dezelfde legende. Zo was de bewoner van het spookhuis Phantom Manor de 

eigenaar van de mijn waar de achtbaan Big Thunder Mountain doorheen gaat. Als je 

helemaal doorloopt naar 

achteren, kom je op een 

klein kerkhofje uit waar 

het spook zou rusten. Als je 

goed luistert, kun je zijn 

hart nog horen kloppen.  

 

Pirates of the Caribbean 

Bij Pirates of the Caribbean 

in het spannende Adventureland vind je meerdere skeletten van overleden piraten. Er 

gingen lang geruchten rond dat hier echte, menselijke resten te zien zouden zijn. Hoewel 

Disney het liefst zijn attracties zo authentiek mogelijk maakt, ging dit ze wel een stapje 

te ver. Het enige, echte gebeente dat je in het park zult vinden, is dat van een paard aan 

het eind van de rit in Phantom Manor. 

http://clk.tradedoubler.com/click?p=21060&a=2450152&g=16250952


 

Hidden Mickeys 

Het is geen geheim dat Disney zijn bekendste symbool op zo veel mogelijk plaatsen 

verstopt. Het silhouet van Mickey's hoofd zit niet alleen verwerkt in een groot aantal 

films, maar komt ook regelmatig terug in het park. Je vindt ze bijvoorbeeld in 

straatlantaarns, hangsloten en tegeltjes. De meest spectaculaire zit toch wel in het kanon 

van Space Mountain. De twee tandwielen aan de zijkant lijken vrij willekeurig geplaatst, 

maar zodra je vanuit de juiste hoek kijkt, duikt het silhouet van de bekende muis op. 

  

Bron: cityzapper 

 

 

Ondertussen in Ethiopië 
 

In het prachtige Ethiopië is altijd van alles te doen, deze internationale groep bracht een 

bezoek aan Suba Forest. zou je zelf een keer willen rondkijken in Ethiopië. kennis maken 

met de dovengemeenschap daar? Blijf onze nieuwsbrieven, website en Facebook pagina 

in de gaten houden voor alle komende reizen en projecten.  

 

 

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


Inspiratie Reishoekje 

 

Vind hier de mooiste producten voor mensen die van reizen houden! 

Als echte wereldreiziger krijg je waarschijnlijk wel de kriebels van 

authentieke wereldkaarten of mooie globes. Ook vind je het vast leuk om een 

persoonlijke wereldkaart te maken door op een scratchmap eenvoudig de landen weg 

te krassen waar je bent geweest. En gaat er iemand in je omgeving op reis? Kijk dan eens 

bij onze leuke ansichtkaarten! Ook vind je in onze webshop leuke boeken met een 

reisthema en een selectie cadeau artikelen voor die echte globetrotter in je omgeving! 

(of voor jezelf natuurlijk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Het Reishoekje  

 

Special trip 

Groepsreis met Palestijnse doven 

20-23 april 2017 
 

Dit is je kans om aan te sluiten bij een Internationale groep doven, er zijn maar ene paar 

plaatsen beschikbaar, dus wacht niet te lang!!  

https://hetreishoekje.nl/webshop
https://hetreishoekje.nl/webshop


 



 

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

Reisbrochure en inschrijfformulier kunt u downloaden van de website: Special 

trip, Brussel-Parijs met groep internationale doven. en het filmpje van Meyad Sarsour: 

 

Tanzania/Zanzibar 2017 

Periode van 23 juli tot 20 augustus 2017 

Ben je al plannen aan het maken voor je zomervakantie? Dit is de perfecte combinatie 
van avontuur en relaxen. In een prettig gezelschap, en met aandacht voor dovencultuur! 

 

http://media.wix.com/ugd/2e945a_e9e00250fc7d40b1ad24c1fda7b74772.pdf
http://info-wt.wixsite.com/wesmnn/deafgroupinternational
http://info-wt.wixsite.com/wesmnn/deafgroupinternational


 

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

Reisbrochure en inschrijfformulier backpacktour kunt u downloaden van de website: 

Tanzania & Zanzibar 2017 

 

Reis Formule 1 
 
Het duurt nog iets minder dan 6 maanden voor we de bus instappen en richting de grote 
Formule 1 race in Spa gaan.  

 
Hierbij de aankondiging voor een informatie en kennismakingsbijeenkomst voor de 
deelnemers van de Formule 1 busreis naar Spa, op zondag 14 mei 2017 in 
Hellouw tussen Geldermalsen en Gorinchem. 
 
Ook de belangstellenden zijn van harte welkom. (Laat het ons weten wanneer u 
belangstelling heeft, dan ontvangt u ook onze speciale uitnodiging).

 

Kennismakingsbijeenkomst Schotland reis 
 
Op 18 maart was er bij Dorswedo een geslaagde informatie- en kennismaking 
bijeenkomst voor de Schotland Reis (groep 1).  We mochten ruim 30 bezoekers 
verwelkomen. Enkele deelnemers konden er niet bij zijn vanwege 
lentevolleybaltoernooi Arnhem. 
 

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


Vooraf werden er lekkere Schotse pancakes (kleine dikke pannenkoeken) geserveerd, ze 
gingen allemaal in 1 keer op. We hadden 4 verschillende soorten whisky’s om te 
proeven: voor de dames Whisky Cream en voor de heren 3 echte Schotse whisky’s: 
Famous Groose, Glenn Talloch en Mansion House. Schotland reisprogramma werd nog 
even goed in detail doorgenomen en er is ruim gelegenheid geboden vragen te stellen en 
ze te beantwoorden. Met een echte ossenstaartsoep met dikke champignons en broodjes 
erbij werd de gezellige middag afgesloten. 

 
 
 
De bijeenkomst voor groep 2 volgt op 20 mei. 

 

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 

 

Want to change how you receive these emails? 

You can update your preferences or unsubscribe from this list 

http://www.wesemanntravel.com/
https://www.facebook.com/Wesemanntravel/
http://www.wesemanntravel.com/
https://us10.admin.mailchimp.com/templates/*%7Cwww.wesemanntravel.com%7C*
https://us10.admin.mailchimp.com/templates/*%7Cwww.wesemanntravel.com%7C*

