Molens en Weiden Tour - 6 dagen
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Molens en Weiden Tour
6 dagen, € 490

Introductie
Geniet van de rust en weidsheid van het afwisselende landschap met polders,
meren en talrijke interessante stadjes. Terwijl u over de bochtige straten door
historische stadjes en dorpen fietst, kunt u het best genieten van het echte,
"onvervalste” Hollandse landschap met frisse groene weiden, knotwilgen,
zwartbonte koeien, polders, rietkragen en de wereldberoemde molens bij Kinderdijk.

Dag tot dag
Dag 1 Aankomst in Utrecht
Aankomst in Utrecht.
De stad Utrecht is dichtbij en daar vindt u talrijke bezienswaardigheden, winkels, musea en goede uitgaansmogelijkheden.
Dag 2 Utrecht - Gouda
62 km
Langs talrijke landhuizen, kastelen, bossen en parken bereikt u de kaasstad Gouda.
Dag 3 Gouda - Papendrecht
37 km
Na Gouda, bekend om zijn gelijknamige Goudse kaas , zijn van oudsher bekende stroopwafels en kaarsen, bereikt u Kinderdijk.
Daar ziet u de 19 wind- en watermolens majestueus op een rij staan. Uw bestemming is Papendrecht, net ten noorden gelegen
van Dordrecht; één van de oudste steden van Nederland. In het havengebied ziet u vele monumentale panden. Mooie bruggen
voeren u over het water naar het hart van de stad.
Dag 4 Papendrecht - Gorinchem
60 km
Langs de randen van het Eiland van Dordrecht, deel van het Nationale park De Biesbosch, een bijzonder zoetwatergebied, bereikt
u Gorinchem. Voordat u in Gorinchem aan komt kunt u indien u wenst met de boot de waal over om een bezoekje te brengen aan
het beruchte en interessante slot Loevesteijn. Ook het vlakbij gelegen stadje Woudrichem is de moeite van het bezichtigen zeker
waard.
Dag 5 Gorinchem - Utrecht
58 km
In Gorinchem is de historie nog levendig aanwezig. Dat bewijzen de vestingwallen, stadspoorten, arsenalen en andere
monumenten. Eindbestemming is Utrecht, de op vier na grootste stad van Nederland, met bijzondere architectuur, talrijke musea,
honderden jaren oude grachten, aardige winkelstraten en leuke cafés en kroegen.
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Dag 6 De terugreis
Na het ontbijt vertrekt u weer naar huis.

Prijzen, data, boeken
Start:
Dagelijks mogelijk vanaf 1 mei t/m 25 september
Prijs p.p.
1-persoonskamer, ontbijt
2-persoonskamer, ontbijt
Diner
Extra nacht (logies/ontbijt)
Season surcharges
2020-07-01 - 2020-08-31
Upgrades p.p.p.n.
Bellevue Groothoofd, Dordrecht
Huurfiets
Kinderfiets
Hybride
Premium fiets
Elektrische fiets
Extra service
Fietspechpas
Kinder zitje
Fiets diefstalverzekering
E-bike diefstalverzekering
Diefstalverzekering premium fiets
Extra bagage
Aanhangfiets
Kinderkar
Fietshelm
GPS
Startplaats:
Utrecht

€ 2.75 x 5
€ 5.00 x 5
€ 3.00 x 5
€ 6.00 x 5
€ 6.00 x 5
€ 5.00 x 5
€ 6.00 x 5
€ 17.50 x 5
per stuk
per stuk

Accommodaties
Utrecht - Hotel Mitland****
Gouda - Best Western Hotel Gouda****
Papendrecht - Apollo Hotel Papendrecht****
Gorinchem - Hotel Le Bon Aparte***

€
640.00
490.00
150.00
70.00
€
10.00
€
35.00
€
50.00
60.00
100.00
125.00
€
13.75
25.00
15.00
30.00
30.00
25.00
30.00
87.50
10.00
20.00
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Praktische info
5 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

CS Utrecht

Parkeermogelijkheden bij starthotel

GPS tracks beschikbaar

Eventuele veerovertochten zijn niet inclusief

