Fietsen met Kinderen: Terug in de tijd - 8 dagen
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Fietsen met Kinderen: Terug in de tijd
8 dagen, € 660

Introductie
Deze tour is bij uitstek geschikt voor families. De afstanden zijn iets korter zodat het
ook voor kinderen leuke afstanden zijn. Onderweg vindt u bezienswaardigheden
voor jong en oud om te bekijken en natuurlijk overnacht u -als u dit wenst- in
familiekamers. Deze tocht kan uiteraard ook zonder kinderen gemaakt worden,
onderweg heeft u meer tijd om de steden en de mooie omgeving te bezichtigen.

Dag tot dag
Dag 1 Aankomst Amersfoort
Aankomst Amersfoort
Dag 2 Amersfoort – Muiderberg
43 km
Vanuit Amersfoort fietsend via de noordkant van Koninklijk Baarn en de vestigingsstad Naarden gaat deze dagtocht richting
Muiderberg.
Dag 3 Muiderberg – Volendam
43 km
Vanuit Muiderberg fietst u via vestigingsstad Muiden en Amsterdam naar Volendam. In Muiden kunt u het Muiderslot bezoeken.
Hierna fietst u verder naar Amsterdam. Naast de grachten, bruggetjes en meer dan 800.000 fietsen valt er nog veel meer te
ontdekken in de hoofdstad. Wat te denken van kunst, cultuur, winkelen of heerlijk genieten in een van de vele restaurants of cafés.
Over de dijk gaat het verder naar Volendam. In het vissersdorp is de authentieke sfeer bewaard gebleven.
Dag 4 Volendam – Enkhuizen
49 km
Deze etappe leidt u naar de prachtige baai van Hoorn (Hoornse hop) langs het Markermeer. U fietst door mooie stadjes en dorpen
zoals Edam en Hoorn, een charmante oude stad met veel gebouwen en huizen uit de Gouden Eeuw. Uw hotel is in Enkhuizen. Dit
is een prachtige oude stad met vele bezienswaardigheden.
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Dag 5 Enkhuizen – Lelystad
35 km
Vanuit Enkhuizen gaat u met de boot naar het vissersdorp Urk (vaart enkel in juli en augustus). U kunt kiezen om met de
Zuiderzee te varen of de Driemaster Willem Barentsz. De boot vaart enkel in de zomermaanden. In de andere periodes fietst u
dwars door het IJsselmeer over de dijk naar Lelystad. Urk is een voormalig eiland waar na de inpoldering weer bewoning mogelijk
was. U vervolgt uw tocht via Schokland, ook wel de parel van Flevoland genoemd. Dit kleine plaatsje, dat vroeger een eiland was,
ligt omgeven door weilanden midden in de noordoost polder. Het plaatsje is 4,5 kilometer lang en 400 meter breed en straalt een
en al rust uit. Na Schokland fietst u naar Lelystad. Daar bevindt zich o.a. Batavia Stad, het Outlet Shopping Centrum en de
Bataviawerf.
In het voor- en naseizoen, als de boot niet vaart, fietst u via de dijk (lengte circa 34 km) vanaf Enkhuizen dwars door het
IJsselmeer, met rechts het Markermeer en links het IJsselmeer, naar Lelystad.
Dag 6 Lelystad – Hulshorst
38 km
Na Lelystad fietst u verder het "nieuwe land" in. U fietst langs boerderijen, door bossen en het agrarische Flevoland van Lelystad
naar het Hanzestadje Harderwijk. Hier bevindt zich het Dolfinarium. In dit grootste zeezoogdierenpark van Europa geniet u van
spectaculaire shows en voorstellingen met dolfijnen, walrussen, zeeleeuwen en haaien. Na Harderwijk is het nog een klein stukje
naar Hulshorst waar u bij het hotel heerlijk kan bijkomen aan het zwembad.
Dag 7 Hulshorst – Amersfoort
53 km
Vanuit Hulshorst fietst u langs de oevers van de Veluwerandmeren naar Amersfoort. De grootste charme van dit gebied is de
combinatie van bos, water en polderland.
Dag 8 Terugreis
Na het ontbijt in het hotel vertrekt u weer naar huis.

Prijzen, data, boeken
Start:
Dagelijks mogelijk vanaf 1 april t/m 23 september
Prijs p.p.
1-persoonskamer, ontbijt
2-persoonskamer, ontbijt
Kind
Diner
Extra nacht (logies/ontbijt)
Season surcharges
2019-09-16 - 2019-09-22
Huurfiets
Kinderfiets
Hybride
Elektrische fiets
Extra service
Fietspechpas
Kinder zitje
Fiets diefstalverzekering
E-bike diefstalverzekering
Extra bagage
Aanhangfiets
Kinderkar
Fietshelm
Startplaats:
Amersfoort

€ 2.75 x 7
€ 5.00 x 7
€ 3.00 x 7
€ 6.00 x 7
€ 5.00 x 7
€ 6.00 x 7
€ 17.50 x 7
per stuk

Accommodaties
Amersfoort - Fletcher Hotel Amersfoort****
Muiderberg - Hotel het Rechthuis***
Volendam - Art Hotel Spaander***
Enkhuizen - Hotel de Koepoort****
Lelystad - Apollo Hotel Lelystad City Centre****
Hulshorst - Apollo Hotel de Beyaerd****

€
870.00
660.00
420.00
210.00
70.00
€
-5.00
€
70.00
84.00
175.00
€
19.25
35.00
21.00
42.00
35.00
42.00
122.50
10.00
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Praktische info
7 Overnachtingen inclusief

3/4 Sterren hotels

Ontbijt inclusief, Halfpension optioneel bij te boeken

Routeboekjes met toeristische informatie

Mogelijkheid tot het huren van fietsen

7-dagen per week service hotline

Bagage vervoer inclusief

Amersfoort

Parkeermogelijkheden bij starthotel

GPS tracks beschikbaar

Eventuele veerovertochten zijn niet inclusief

