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Duinen en Deltawerken Tour
6 dagen, € 475

Introductie
Zodra u de toegangswegen tot Zeeland oprijdt begint het: het vakantiegevoel. De
zilte lucht en het weidse uitzicht geven u een gevoel van rust, ruimte en vrijheideen uniek vakantiegevoel dat alleen Zeeland u kan geven. Maar Zeeland is meer
dan rust, ruimte en vrijheid. De Zeeuwse Deltawerken zijn wereldberoemd en
trekken jaarlijks miljoenen toeristen en waterbouwkundigen. Deze unieke
constructies van dammen, dijken en sluizen beschermen Nederland op meesterlijke
wijze tegen overstromingen. Ook het Zeeuwse landschap, van groene akkers,
uitgestrekte polders, golvende duinen en hagelwitte stranden, is befaamd. En wat
dacht u van de authentieke oud-Hollandse dorpjes die u het gevoel geven dat de
tijd heeft stilgestaan? Een verblijf in Zeeland is zonder twijfel een unieke belevenis.
En bovenal zorgt het uitgestrekte vlakke landschap voor een perfecte fietservaring.

Dag tot dag
Dag 1 Aankomst in Burgh Haamstede
Aankomst Burgh Haamstede
Dag 2 Burgh Haamstede - Brielle
50 km
Vandaag maakt u uitgebreid kennis met een bijzonder Nederlands meesterwerk: de Deltawerken, een constructie van dammen,
dijken en sluizen. De Deltawerken zijn wereldberoemd, omdat ze Nederland –dat grotendeels beneden zeeniveau ligt- op unieke
wijze beschermen tegen overstromingen. Via de Deltaconstructies de Grevelingendam en de Brouwersdam fietst u van het eiland
Schouwen-Duiveland naar het eiland Goeree-Overflakkee. Aan het einde van de middag fietst u over een derde Deltaconstructie:
de Haringvlietdam. U bereikt het oude vestingstadje Brielle, een van Nederlands belangrijkste bedevaartsoorden. Hier brengt u de
nacht door in uw comfortabele hotel.
Dag 3 Brielle - Willemstad
50 km
U start vandaag aan het Brielse Meer, een waterparadijs bij uitstek met een rijk vogelleven. Langs het riviertje De Bernisse, met
haar oevers van bossen, natuurgebieden en weilanden, bereikt u de zuidzijde van het eiland. U volgt de rivier Het Spui. Het Spui is
een rivier met een verhaal, want door de Deltawerken is haar stroomrichting omgedraaid. De route brengt u verder naar de Hoekse
Waard, een veelzijdig eiland met authentieke dorpjes, tal van rijksmonumenten, dijken en uitgestrekte polders. Via de
Volkerakdam, het vijfde project van de Deltawerken, bereikt u het gezellige plaatsje Willemstad. Heeft u zin in wat ontspanning?
Struint u dan neer in een van de vele typisch Zeeuws cafeetjes. Wie energie over heeft, kan zichzelf trakteren op een
stadswandeling door het historische centrum. Hier bezichtigt u enkele perfect bewaard gebleven vestingwerken.
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Dag 4 Willemstad – Zierikzee / Noordgouwe
50 km
Vandaag fietst u over het eiland Goeree – Overflakkee naar Oud Tonge. U geniet van een mozaïsch landschap van uitgestrekte
polders, golvende duinen en goudgele zandplaten. Via de brug over het Grevelingenmeer bereikt u het gezellige mosselstadje
Bruinisse, gelegen op het eiland Schouwen-Duiveland. Niet voor niets wordt dit stadje "de poort van Zeeland” genoemd. Vlakbij
het stadje ligt namelijk Jachthaven Bruinisse. Neemt u de tijd om een mooie wandeling te maken door het havengebied, of geniet
van een kopje koffie op een van de vele terrasjes. U vervolgt uw tocht door Schouwen-Duiveland. Het eiland staat bekend om zijn
rust, ruimte en rijke natuur. U bereikt het historische stadje Zierikzee, gelegen aan de zeearm Oosterschelde. Met zijn
middeleeuws stratenpatroon, meer dan vijfhonderd historische attracties, en een indrukwekkende jachthaven, is Zierikzee een van
de belangrijkste toeristische attracties van het eiland.
Dag 5 Zierikzee / Noordgouwe - Burgh Haamstede
48 km
Ook vandaag zal u weer een uniek Zeeland gevoel ervaren. Via de Zeelandbrug, eens de langste brug van Europa, bereikt u
Noord-Beveland. Noord-Beveland is het kleinste eiland van Zeeland en heeft een unieke ligging tussen de Noordzee, de
Oosterschelde en het Veerse Meer. Fietsend langs de boerse Noord-Bevelandse akkers en authentieke Zeeuwse dorpjes waar de
tijd heeft stilgestaan, waant u zich in een andere wereld. Eenmaal terug op Schouwen-Duiveland geniet u van een prachtig
duinlandschap met zandverstuivingen, valleien en duinweiden. Aan het einde van de dag bent u weer terug bij uw starthotel in
Burgh Haamstede.
Dag 6 Terugreis
Na het ontbijt in het hotel vertrekt u weer naar huis.

Prijzen, data, boeken
Start:
Dagelijks mogelijk vanaf 1 april 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.
Hotel Mondragon, Zierikzee
Huurfiets
Kinderfiets
Hybride
Elektrische fiets
Extra service
Fietspechpas
Kinder zitje
Fiets diefstalverzekering
E-bike diefstalverzekering
Extra bagage
Aanhangfiets
Kinderkar
Fietshelm
Startplaats:
Burgh Haamstede

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

Accommodaties
Burgh-Haamstede - Fletcher Duinhotel****
Brielle - Fletcher Hotel de Zalm***
Willemstad - Het Wapen van Willemstad***
Noordgouwe - Hostellerie Schuddebeurs***

€
625.00
475.00
150.00
70.00
€
10.00
€
€
50.00
60.00
125.00
€
13.75
25.00
15.00
30.00
25.00
30.00
87.50
10.00
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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

Middelburg

Parkeermogelijkheden bij starthotel

GPS tracks beschikbaar

Eventuele veerovertochten zijn niet inclusief

