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Zondag 11 mei:
Helaas, aan alles komt een eind. Op deze vierde en laatste dag brengen de beide 01 
locs de SSN Eifelland Expres weer via Gerolstein terug naar Keulen. Hier nemen we 
afscheid van de 01 150, de rest van de terugreis naar Rotterdam zal de 01 1075 het 
alleen moeten doen.

De SSN heeft een zo gevarieerd mogelijk programma uitgewerkt met inzet van maar 
liefst drie stoomlocomotieven en waarin alle doelgroepen volledig aan hun trekken 
zullen komen. En ondanks dat het van mei tot begin november in alle weekeinden in 
Eifelland vakantieland hoogseizoen is, is het ons ook gelukt om deze reis tegen een 
relatief lage prijs uit te kunnen voeren.

De SSN prijst zich gelukkig, dat we in 2014 weer een meerdaagse stoomtrein in het 
buitenland kunnen laten rijden, want een buitenlandse stoomtreinreis is en blijft een 
bijzondere gebeurtenis, die u zeker niet mag missen. Geniet ervan zo lang het nog 
kan.

Verblijfopties, tarieven en reserveren:
U verblijft in hotel Eifelstern (3*) in Bitburg op basis van halfpension (logies, ontbijt 
en diner). Daarbij ontvangt u op dag 2,3 en 4 een lunchpakket.

U kunt kiezen uit de volgende arrangementen:

•	 Éénpersoons arrangement op een éénpersoonskamer à € 605,-
•	 Éenpersoons arrangement op een tweepersoonskamer à € 575,- 

U zult door ons worden ingedeeld met een andere reiziger
•	 Tweepersoons arrangement op een tweepersoonskamer à € 1150.- 

U boekt en betaalt voor twee personen op een tweepersoonskamer. 
Indien de tweede persoon ook SSN donateur is, dan kunt u dit bij de reservering 
aangeven; dan wordt automatisch het juiste (donateur)tarief berekend.

Niet-donateurs betalen een toeslag van € 50.= p.p.

Bovenstaande prijzen zijn indicatief; de exacte prijs van deze reis is nog niet bekend. 
Mocht de reissom hoger uitvallen, dan biedt de SSN de gelegenheid direct na be-
kendmaking hiervan de reis te annuleren. Mocht het minimum benodigde aantal 
reizigers op 1 december niet zijn bereikt, dan behoudt de SSN zich het recht voor de 
reis te annuleren. In dat geval ontvangt u het inschrijfbedrag op uw rekening terug. 
Indien u zelf van deelname afziet, vindt geen restitutie plaats. 
De volledige reisvoorwaarden vindt u op www.stoomstichting.nl/reisvoorwaarden

Reserveren voor deze unieke stoomtreinreis gaat het eenvoudigst via de SSN inter-
netsite. Hier kunt u het gewenste arrangement selecteren.

Voor deze reis is een aanbetaling van € 200.= p.p. vereist. 
Indien u voor 15 december boekt, krijgt u een vroegboekkorting van € 25.= 
p.p. Om hiervoor in aanmerking te komen dient u bovengenoemde aanbetaling vóór 
15 december 2013 over te maken op rekening 37.36.05.498  t.n.v. SSN Excursies te 
Rotterdam. Wanneer u via de SSN Internetsite reserveert, wordt deze automatisch 
berekend.

Meer info: Stoom Stichting Nederland 
  Postbus 2968 
  NL 3000 CZ  Rotterdam 
  Tel. 010 282 92 82 
  en op www.stoomstichting.nl/evenementen

Rotterdam - Bitburg v.v.
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In 2014 rijdt er weer een stoomtrein door de Eifel en 
langs de Moezel en Saar!

Romantiek en glans uit vervlogen tijden her-
leven als de SSN Eifelland Expres van 8 t/m 
11 mei 2014 door het schitterende landschap 
van de Eifel en langs de prachtige oevers van 
de Moezel en Saar rijdt. Een vierdaagse 
stoomtreinreis naar ‘vakantieland Eifelland’ 
in Duitsland, die wordt uitgevoerd met maar 
liefst drie verschillende stoomlocomotie-
ven.

In deze flyer presenteren wij u het voorlopige 
programma van deze fraaie rit.

Donderdag 8 mei:
Vanaf station Rotterdam Centraal brengt SSN 
locomotief 01 1075 de SSN Eifelland Expres in 
rap tempo via Venlo naar Viersen. Hier krijgt 
zij versterking van een Duitse collega: 
tweecilinder sneltreinstoomlok 01 150. 
 

Deze machine was één van de 
slachtoffers van de grote brand in de 
locomotievenloods van het Eisenbahn 
Museum in Nurnberg in de nacht van 
17 op 18 oktober 2005. Lang was 
haar toekomst onzeker maar reizi-
gers van de rit naar Meiningen van 
twee jaar geleden zullen zich onge-
twijfeld herinneren dat het Aw Mei-
ningen heeft laten zien waartoe zij in 
staat is. Mede dankzij financiële 
steun van Märklin is de machine vol-
ledig hersteld en staat zij nu trots, 
samen met de 01 1075, voor onze 
trein. 

Samen zullen deze imposante 
machines de SSN Eifelland 
Expres naar Gerolstein trek-
ken. Deze heuvelachtige en 
bochtige Eifellandstrecke 
kenmerkt zich door smalle 
dalen en schilderachtige dorp-
jes. Daarbij is deze lijn, waar 
eind zestiger jaren de laatste 
stoomtreinen in DB-dienst re-
den, geheel draadloos en vindt 
u op sommige plaatsen zelfs 
nog armseinen.

Dubbeltractie is in dit decor niet alleen 
geweldig om te zien en te horen, maar 
ook noodzakelijk gezien een aantal stevi-
ge hellingen, die voor 01 machines, met 
hun grote wielen en een relatief zware 
trein aan de haak, pittig zijn. Uiteraard 
zal bij de DB een verzoek worden inge-
diend in dit decor een schijnvertrek te 
laten plaatsvinden.

In Gerolstein zal worden gestopt om de 
locomotieven te verzorgen. Ondertus-
sen kunt u een bezoek brengen aan het 
lokale Bahnbetriebswerk; de thuishaven 
van stoomlok 52 6106 (wij zullen haar later terug zien). Na verzorging van de loco-
motieven gaan we op weg naar de eindbestemming van deze dag: Bitburg. Hier zult 
u met bussen naar het hotel worden gebracht.

Vrijdag 9 mei:
Vandaag zal de SSN Eifelland Expres 
worden getrokken door stoomlok 
52 6106 van de Vulkan-Eifel-Bahn 
(VEB). Na twaalf jaar gereden te 
hebben op de Eifelquerbahn, moest 
zij dit jaar haar activiteiten staken 
wegens geldgebrek en het ontbreken 
van politieke medewerking. Over het 
laatste stukje van de Eifellandstrecke 
trekt zij de trein richting Trier. Via de 
ringspoorbaan rijden we om de stad 
heen en vervolgens verder door het 
met wijngaarden beklede landschap 
van de Eifel. 

Nadat we bij Bullay over een dubbeldeksbrug de Moezel zijn overgestoken en even 
later door de ruim 4 kilometer lange Kaiser Wil-
helm Tunnel zijn gereden, bereiken we ons reis-
doel van vandaag: Cochem. In dit pittoreske, aan 
de Moezel gelegen stadje kunt u rustig rondkij-
ken. De mogelijkheden voor het maken van een 
boottocht op de Moezel worden nog onderzocht. 

Zaterdag 10 mei:
Vandaag heeft u een aantal mogelijkheden. Het 
basisprogramma zal bestaan uit een rit met de 
01 150 naar Saarbrücken langs de bochtige en 
prachtige oevers van de Saar; een rivier die pas 
sinds 1979 bevaarbaar is. Onderweg kunt u uit-
stappen in Trier, een stad met een rijke historie 
die teruggaat tot de Romeinse tijd, of in Mettlach, 
waar u een bezoek kunt brengen aan de beroem-
de en historische porseleinfabriek van Villeroy 
& Boch of de naast de fabriek gelegen Abdijbier 
brouwerij.
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