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Hollandse waterslandschappen
5 dagen, € 435

Introductie
In het hart van Nederland met zijn karakteristieke oude Nederlandse steden en
dorpen start u deze fietstocht. In dit landschap, doorkruist door kanalen en rivieren,
is het heerlijk fietsen en genieten van het buitenleven. U overnacht in de prachtige
historische steden Delft, Gouda en Leiden. De rust en de uitgestrektheid van dit
groene landschap met een verscheidenheid aan polders en kleine meren zal u
betoveren.

Dag tot dag
Dag 1 Aankomst in Delft
Uw fietsvakantie begint in Delft. De naam van deze door talrijke kanalen doorkruiste stad is onlosmakelijk verbonden met de
beroemde porselein. Aan de in de 17e eeuw ontwikkelde porseleinfabrieken dankt de stad haar hoogtijdagen.
Dag 2 Delft - Gouda
34 km
De weg leidt u terug door het groene hart van Nederland met karakteristieke oude Nederlandse kleine steden en dorpen. Geniet
van de frisse lucht, zon en licht en kijk uit naar een zeer interessante oude stad: Gouda. Gouda is onlosmakelijk verbonden met de
beroemde kaas, een van de belangrijkste en bekendste exportproducten van Nederland. Maar ook de Goudse stroopwafels,
Goudse pijpen en aardewerk uit Gouda zijn bekend over de hele wereld.
Elke donderdagochtend tot eind augustus vindt de traditionele kaasmarkt plaats van 10:00-12:30 uur. Net als vroeger, verkopen
boeren en handelaren hun beste kaas met een handdruk. Afgezien van de wereldberoemde Goudse kaas kunt u ook allerlei lokale
gerechten op de markt vinden. Het is dus een aanrader om u vakantie zo te plannen, dat u op woensdagavond in Gouda
overnacht, zodat u de volgende ochtend de kaasmarkt bezoeken.
Dag 3 Gouda - Leiden
45 km
's Ochtends heeft u nog de tijd om het kaasmuseum te bezoeken (entreeticket inclusief).
U fietst vandaag door het rustieke landschap langs de rivier de Meije. In de zomer trekt dit gebied veel toeristen aan, die op en
nabij het water te vinden zijn. Nadat u het historische en culturele landschap met rivieren, grote polders, meren en moerassen
doorkruist heeft, bereikt u Leiden.
Leiden is een zeer pittoreske, oude universiteitsstad. Hier werd in 1575 de eerste universiteit van Nederland opgericht, dat al snel
uitgroeide tot één van de meest bekende universiteit van het continent. Net als in Amsterdam zijn er in Leiden veel kanalen. Een
rondvaart door de vele grachten van de stad is dan ook een aanrader.
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Dag 4 Leiden - Delft
29 km
Vandaag begint u met een stuk fietsen door de duinen en langs het strand naar Scheveningen en koninklijk Den Haag. Aan het
einde van de dag komt u weer terug in Delft. Aan de in de 17e eeuw ontwikkelde porseleinfabrieken dankt de stad haar
hoogtijdagen. In de Nieuwe Kerk (14e -15e eeuw) bevindt zich het prachtige grafmonument van Willem I van Oranje, een van de
topstukken van de Nederlandse barokkunst. In het Prinsenhof, tegenwoordig een museum over de Nederlandse geschiedenis,
werd Willem van Oranje vermoord in 1584. Hij was de grondlegger van de Nederlandse onafhankelijkheid. In de aardewerkfabriek
"De Porceleyne Fles" wordt tegenwoordig nog steeds het wereldberoemde Delfts Blauw geproduceerd.

Dag 5 Vertrek
Na het ontbijt is het arrangement ten einde gekomen.

Prijzen, data, boeken
Start:
dagelijks mogelijk vanaf 1 april t/m 26 september
Prijs p.p.
1-persoonskamer, ontbijt
2-persoonskamer, ontbijt
Diner
Extra nacht (logies/ontbijt)
Season surcharges
2020-07-01 - 2020-08-31
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
Startplaats:
Delft

€ 2.75 x 4
€ 5.00 x 4
€ 3.00 x 4
€ 6.00 x 4
€ 6.00 x 4
€ 5.00 x 4
€ 6.00 x 4
€ 17.50 x 4
per stuk

Inclusief:
1 Entreeticket per persoon voor het Gouda kaasmuseum.

Accommodaties
Delft - Westcord Hotel Delft ****
Gouda - Best Western Hotel Gouda ****
Leiden - Tulip Inn Leiden Centre ***

€
555.00
435.00
120.00
70.00
€
10.00
€
40.00
48.00
80.00
100.00
€
11.00
20.00
12.00
24.00
24.00
20.00
24.00
70.00
10.00
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Praktische info
4 overnachtingen inclusief

3/4 sterren hotels

Ontbijt inclusief, halpension optioneel bij te boeken

Routeboekjes met toeristische informatie

Mogelijkheid tot het huren van fietsen

7-dagen per week service hotline

Bagagevervoer inclusief

Delft

Parkeermogelijkheden bij starthotel

GPS tracks beschikbaar

Eventuele veerovertochten zijn niet inclusief

