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Algemene informatie 
 
De programmas zijn voornamelijk gericht op het bereizen van mooie spoortrajecten in 
Europa, met treinen van goede kwaliteit. Om totale overkill te vermijden is in ieder 
programma minstens één (zo goed als) treinvrije dag opgenomen. 
 
De programmas moeten gelezen worden als basisvoorstellen die volledig aanpasbaar zijn aan 
uw eigen wensen. Wij staan open voor om het even welke wijzigingswens en doen steeds ons 
best hieraan tegemoet te komen : verlengingen, bijkomende routes, ander niveau van hotels, 
gebruik van nachttreinen of niet, terugkeer per vliegtuig,… Vragen staat écht vrij. 
 
Het logies onderweg is op ***-niveau. De programmas Frankrijk en Zwitserland zijn op basis 
van kamer met ontbijt, het programma in Oostenrijk is op basis van halfpension. Ook dit is 
aanpasbaar op aanvraag. Bij halfpension zijn de tafeldranken ’s avonds niet inbegrepen. 
Bij  gebruik van een nachttrein reist u altijd in een privé-compartiment. 
 
De aangegeven prijs is een richtprijs die kan variëren al naargelang hoe lang op voorhand u 
boekt en al naargelang de periode waarin u reist. 
 
In de prijs is steeds inbegrepen : alle treinreizen in de aangegeven klasse, het logies (met 
ontbijt of in halfpension) in 2-persoonskamer, de BTW, de lokale verblijftaksen. 

 

Contact 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
e-mail : bart@triptailor.be 
 
website : https://www.triptailor.be 
facebook : https://www.facebook.com/triptailor.belgium 
linkedin : https://www.linkedin.com/company/triptailor-belgium/ 
twitter : https://twitter.com/Triptailor1972 
 
Boek en betaal in alle vertrouwen ! 
 
De combinatie van reisdiensten die u door triptailor wordt 
aangeboden, is een pakketreis in de zin van Richtlijn (EU) 
2015/2302, omgezet door de wet van 21 november 2017 
betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde 
reisarrangementen en reisdiensten. 
 
triptailor beschikt over de wettelijk verplichte 
insolventieverzekering en is hiervoor aangesloten bij 
Garantiefonds Reizen (Metrologielaan 8, 1130 Brussel) onder 
het polisnummer 2203.1554.00.  
 

 

  



 

 

Occitanië (Pyreneeën, Côte Vermeille, Hérault) 
 
6 dagen/5 nachten (vertrek op dag 1 pas in de late namiddag ; vertrek alle dagen), 
Richtprijs : 785€ pp – treinreis in 2de klasse – kamer met ontbijt 
 

• dag 1 : 
Heenreis met TGV tot Parijs, tijd voor avondeten, vervolgens nachttrein tot 
Tarascon-sur-Ariège of Ax-les-Thermes (keuze in functie van uw interesse) 
 

• dag 2 : 
Na aankomst eerst naar uw hotel voor ontbijt+bagage achterlaten, vervolgens de dag 
doorbrengen met wandelingen in en rond Tarascon of wellness in de thermen van Ax, 
overnachting. 
 

• dag 3 : 
Ontbijt en check-out. Verder door de Pyreneeën per trein, tot aan de grens met Spanje bij 
Latour-de-Carol. Overstap op de iconische " train jaune" richting Villefranche (zie 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gele_trein voor meer info over deze trein). Vanaf Perpignan 
verder langs de kust tot in Collioure. Check-in, overnachting. 
 

• dag 4 : 
Ontbijt. Per trein tot in het Spaans/Catalaans Llanca. Wandeling (10km) langs de GR-92 
naast én hoog boven de mooie kustlijn terug tot Portbou. Vervolgens per trein terug naar 
Collioure. Overnachting. 
 

• dag 5 : 
Ontbijt en check-out. Treinreis naar Montpellier. Na aankomst check-in in uw hotel, 
vervolgens bezoek aan de stad in functie van uw interesses, Overnachting. 
 

• dag 6 : 
Ontbijt en check-out. Rond de middag terugreis naar België per TGV (reistijd +/- 6h). 

 
Mooiste treinlijnen onderweg :  

• De spoorlijnen door de Pyreneeën, met "le train jaune" als hoogtepunt 
• De spoorlijn langs de schilderachtige kust Côte Vermeille, tussen Perpignan en LLanca 
• Dwars door de lagunes onderweg van Perpignan naar Narbonne 

 

 



 

 

Oostenrijk 
 
7 dagen/6 nachten (vertrek op dag 1 pas ’s avonds ; vertrek op dinsdag, donderdag of zaterdag) 
Richtprijs : 1125€ pp – treinreis in 1ste klasse – halfpension 
 

• dag 1 : 
Heenreis 's avonds per ICE-trein naar Köln, vervolgens nachttrein naar Innsbruck. 

 
• dag 2 : 

Ontbijt op de trein, in Innsbruck bagage opslaan in kluis tijdens korte stadswandeling. 
‘s Middags trein naar Bad Gastein, over de Giselabahn en de Tauernbahn. Check-in. 
Verpozing/wandeling in het stadje en aan de waterval. Avondmaal, overnachting. 

 
• dag 3 : 

Ontbijt en check-out. Verder reizen over de Tauernbahn naar Villach, dan via Klagenfurt, 
Leoben, Selzthal naar Obertraun-Dachsteinhöhlen. Check-in, avondmaal, overnachting. 

 
• dag 4 : 

Ontbijt. Treinvrije dag voor uitstap naar Hallstatt en/of wandelen langs het meer en/of 
bezoek aan de Dachstein ijsgrotten en/of bezoek aan Bad Ischl. Avondmaal, overnachting. 

 
• dag 5 : 

Ontbijt en check-out. Verder reizen over de Salzkammergutbahn naar Attnang-Puchheim. 
Vervolgens met snelle Railjets via Linz en Wenen naar Semmering. Check-in in hotel. 
Wandeling Bahnwanderweg (10km), met zichten op bergtoppen en op de spoorweg 
die over viaducten door de bergen kronkelt. Avondmaal en overnachting. 

 
• dag 6 : 

Ontbijt en check-out. Trein naar Wenen, aankomst late voormiddag. Bagage opslaan in kluis. 
Vervolgens stadsbezoek in functie van uw interesse. 's Avonds nachttrein naar Brussel. 

 
• dag 7 : 

Ontbijt op de trein. Aankomst in Brussel kort voor 10u. 
 
Mooiste treinlijnen onderweg :  

• De Giselabahn tussen Wörgl en Schwarzach 
• De Tauernbahn tussen Schwarzach en Villach 
• De Salzkammergutbahn tussen Stainach Irdning en Gmunden 
• De Südbahn van Gloggnitz tot Semmering 
• De Schoberpassstrecke tussen Selzthal en St. Michael 

 
 

 
l Berlijn (5d/4n) 

• Heen- en terug per vliegtuig. 
Voor de verplaatsingen tijdens ons verblijf gebruiken we de metro. 

• Programma met focus op de laatste 100 jaar. 
• De Goldene Zwanziger (Marlene Dietrich,...) 
• Nazi-periode (opkomst, Reichstagbrand,...) 
• Wereldoorlog II (bunkers, bevrijding door Rode Leger) 
• Koude Oorlog/Muur (DDR, grensbewaking, atoomschuilkelders,...) 
• De hereniging - de hippe nieuwe hoofdstad 
• En bijvoorbeeld niet : kastelen Sanssouci / Charlottenburg,... 

• Logies : ****, oostelijk deel van het centrum, nabij metrostation. 
• Prijsraming : 780€/pp (dubbele kamer), halfpension, incl. bezoeken 

 

 
 

• Centraal-Kroatië (6d/5n) 



 

 

Zwitserland 
 
6 dagen/5 nachten (vertrek op dag 1 pas ’s avonds ; vertrek alle dagen behalve vrijdag) 
Richtprijs : 1175€ pp – treinreis in 1ste klasse – kamer met ontbijt 
 

• dag 1 : 
Heenreis 's avonds per ICE-trein naar Köln, vervolgens nachttrein naar Zürich. 

 
• dag 2 : 

Ontbijt op de trein, in Zürich overstap richting Chur (treinlijn langs de Walensee), 
vervolgens over de wereldberoemde Albulabahn (met het Landwasserviadukt) en de 
Berninabahn tot Alp-Grüm. Check-in in het hotel óp het station. Overnachting. 

 
• dag 3 : 

Ontbijt en check-out. Verderzetten van de reis over de Bernina-spoorlijn tot Tirano. 
Overstap op Italiaanse treinen en via Monza terug naar Zwitserland. Langs de 
Gotthardspoorweg via Lugano en Göschenen naar Andermatt. Check-in. Overnachting.  

 
• dag 4 : 

Ontbijt en check-out. Vanaf Andermatt over de route van de Glacier Express, via Brig en 
Visp naar Zermatt. Check-in in hotel. In de namiddag rit met de Gornergratbahn naar het 
uitzichtpunt op de Matterhorn (verplaatst naar morgen bij slecht weer). Overnachting. 

 
• dag 5 : 

Ontbijt, check-out, bagage blijft achter in hotel. Vrije tijd in Zermatt. Na de middag door 
de Mattervallei weer naar beneden en langs de Rhônevallei tot aan het meer van Genève. 
Check-in en overnachting in een hotel in Vevey.  

 
• dag 6 : 

Ontbijt en check-out. Uw trein rijdt via 3 meren (Genève, Neuchâtel en Biel) naar Basel. 
Van daaruit vervolgt de reis in een panoramarijtuig door Duitsland, waardoor met name 
de landschappen van het Zwarte Woud en van de Midden-Rijn (Bingen-Boppard-Koblenz) 
goed tot hun recht komen. Tenslotte 's avonds vanaf Köln met de ICE naar Brussel. 

 
Mooiste treinlijnen onderweg :  

• Langs de Walensee Zürich-Sargans 
• Albulabahn van Chur naar St. Moritz 
• Berninabahn van St. Moritz naar Tirano 

• Schöllenenbahn Göschenen-Andermatt 
• GlacierExpress route Andermatt-Zermatt 
• Gornergratbahn tegenover Matterhorn 

 
• Gotthardspoorlijn van Mendrisio naar Göschenen (oude lijn, niet langs de basistunnel) 
• De "Pied-du-Jura" lijn langs verschillende Zwitserse meren 
• De lijn door de vallei van de midden-Rijn in Duitsland, van Bingen tot Koblenz 
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