
 

 

 
 

 

 

 
Rolf Sluiter heeft Harrie Schouten Reizen beoordeeld — 5 sterren 

 

Beste Harrie, 

 

Terwijl ik je al geruime tijd op diverse vlakken ken en onze ontmoetingen altijd 

buitengewoon aangenaam zijn, ben ik tijdens ons Italië avontuur toch weer zo 

verrast, om jouw kwaliteiten te zien waarbij jij volledig natuurlijk in staat bent 

om in zeer korte tijd van een groep een echte en hechte groep te maken, als 

vanzelf schakelt om wat er speelt te laten passeren, alles tot in de puntjes hebt 

voorbereid met ruimte voor verrassingen en een reis met jou en de groep een 

prachtig en onvergetelijk avontuur laat worden met louter mooie herinneringen. 

 

4x4 vriend wat heb jij het toch in je vingers, ik zeg altijd dat ik gelukkig nog 

elke dag van het leven leer, maar van jou altijd een stukje meer, bedankt !! 

 

Ik hoop in de toekomst nog heel veel van die mooie vroege en late verhalen met 

je te delen en ga heel graag snel weer met je op reis ! 

 

Een hartelijke groet, ook voor Leone en Sam, 

 

Rolf Sluiter  

 

 

 

 

Recensie Umbrië-reis  Harrie Schouten sept. 2017  

door Mary en Robert  :   5 dikke sterren 

Dit was echt een fantastische 4x4 reis, veel te kort. 

De afwisseling tussen de prachtige vergezichten, zich  een weg banen door 

dichte bossen en struiken, afwisselend op zeer glibberige ondergrond en/of 

https://www.facebook.com/harrieschoutenreizen/


stevige rotsen en anderzijds de bezoeken aan lieflijke dorpjes en cultuursteden 

als Assisi en Perugia , verlopen in een perfecte verhouding. 

De rust en kennis van de reisleiding zorgden ervoor dat alle auto’s zonder enige 

schade of paniek de soms wel zéééér uitdagende tracks doorkwamen . De 

overnachtingen bevinden zich op specifieke locaties , duidelijk gekozen voor 

hun eigenheid  , geen doorsnee toerismehotels uit een reisbrochure . 

Alle maaltijden waren overvloedig , soms wel een beetje te veel dezelfde 

plaatselijke specialiteiten .  Het slotdiner bij Carla was een aangename 

verrassing , gewoon subliem  en perfect verzorgd . 

Mede door het beperkt aantal deelnemers (max 7 wagens) was de groepssfeer 

uitstekend . Harrie weet er , heel subtiel , voor te zorgen dat iedereen zich thuis 

voelt in de groep . 

Harrie lukt er blijkbaar in om steeds mensen rond zich te binden die in hun 

bijdrage aan deze reis zeer gemotiveerd zijn en zeer veel arbeidsfierheid 

uitstralen , zoals de Italiaanse gids Andrea en Carla onze gastvrouw de 1° en 

laatste nacht . 

Ooit hopen wij deze reis over te doen , met dezelfde voldoening , want beter kan 

niet ! 

 

 

 
 

Linda Veys heeft Harrie Schouten Reizen beoordeeld — 5 sterren 

30 september ·  

Umbrie in Italie, 

Harry Schouten zorgt er voor dat je op de echte lokale plaatsen komt waar je de 

sfeer kan inademen . 

Bos of veldpaden zijn overal in Europa dezelfde volgens mij maar 

Het is de kennis van de ideale combinaties van off road en landschap en lokale 

cultuur die deze reis bijzonder heeft gemaakt. 

Harrie Schouten ,het was lang geleden,te lang 

Je bent een kei in je vak,dat siert een mens! 

Graag tot de volgende 

Frederik Warlop  
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Alinda Oudijk heeft Harrie Schouten Reizen beoordeeld — 5 sterren 

30 september ·  

Afgelopen maand hebben wij de Umbrië reis gemaakt. Wat een ervaring! Zowel 

op het gebied van 4x4, culinair, cultuur als gezelligheid. Alle lof voor Harrie, 

die op de juiste manier zorgt voor een fantastisch groepsgevoel, en een 

onvergetelijke reis. Samen met de gids Andrea weet hij ons elke dag weer te 

verrassen met een nieuw hotel, nieuwe routes en nieuwe panorama's. De 4x4 

routes waren zeer afwisselend en mooi opgebouwd qua uitdaging en 

moeilijkheidsgraad. Harrie luistert ook naar de wensen van de groep en 

waardeert ieders inbreng. Kortom: een topvakantie waar we met heel veel 

plezier aan terugdenken!! 

Thijs en Alinda Magielse 

 

 

 

 

 

 

 

Jeannette Den Hartog heeft Harrie Schouten Reizen beoordeeld — 4 sterren 

28 september ·  

 

 

Umbrië is inmiddels ook weer geweest met Harrie Schouten Reizen. Met twee 

West-Vlamingen, een hovenierskoppel, een belezen vormgever en wij als 

autoboeren werden deskundig en enthousiast begeleid door Harrie samen met 

een Italiaans sprekende gids. Een pioniersreis. Fantastisch. Zeer gevarieerd. 

Culinair super. Een aanrader, mocht deze reis een vervolg krijgen, voor een 

ieder die Umbrië wil zien vanaf off-road. (En Sammy, de border collie, niet te 

vergeten.) 
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