Fietsen vanuit Utrecht - 6 dagen
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Fietsen vanuit Utrecht
6 dagen, € 385

Introductie
Deze route voert u langs prachtige natuurgebieden, vele forten, kastelen en
interessante historische vestingstadjes. Kenmerkend zijn de gevarieerde
landschappen en de diverse riviertjes en wateren op uw route. Het gebied De
Hollandse Waterlinie, met een bijzondere historie, vormt een interressant deel van
uw fietsvakantie. Kortom, een ontspannen fietsvakantie waar u veel
bezienswaardigheden tegenkomt.
U volgt vier fietsroutes vanuit Hotel Mitland, waar u vier nachten verblijft. Hotel
Mitland is één van de mooist gelegen hotels in Utrecht. Aan de rand van de stad in
een prachtig stadspark. U kunt er ontbijten, lunchen en dineren aan het water van
het historische Fort de Bilt. In dit viersterrenhotel, gunstig gelegen ten opzichte van
het centrum, kunt u tevens ontspannen in een zwembad, fitnessruimte en op een
bowlingbaan.

Dag tot dag
Dag 1 Aankomst Utrecht
Uw vakantie begint in de prachtige grachtenstad Utrecht. Volgens velen is deze oude stad zelfs één van de mooiste van Europa.
De grotendeels verkeersluwe binnenstad, gebouwd rondom de Domtoren, is makkelijk te belopen en heeft veel leuke cafeetjes. De
lijst aan bezienswaardigheden is lang. Zo vindt u in het stadscentrum talloze rijksmonumenten en werelderfgoed. Een leuke
aanrader is een boottocht over de grachten langs de traditionele en unieke werfkelders, zes meter onder straatniveau. Op
ontspannen wijze geniet u volop van de talrijke sfeervolle restaurantjes, bars en gerestaureerde pandjes.
Dag 2 Rondrit Zuid - Nieuwe Hollandse Waterlinie
67 km
De Nieuwe Hollandse Waterlinie, een belangrijke verdedigingslinie uit de Nederlandse geschiedenis, wordt ook wel het grootste
rijksmonument van Nederland genoemd. De linie is genomineerd als UNESCO Werelderfgoed. De eerste fietsdag voert u langs
rivieren en kanalen in een gevarieerd landschap. U fietst naar de historische stad Culemborg en weer terug naar de binnenstad
van Utrecht. U kunt uw route ook 5 km inkorten via het Liniepontje bij Fort Everdingen, de stoere thuishaven van brouwerij Duits &
Lauret. U kunt hier een tijdje uitrusten, genieten van een speciaal biertje en diverse lekkere hapjes. In de natuurgebieden ziet u
talrijke prachtige forten, die een bezoek waard zijn. Daar vertellen ze u graag over de militaire geschiedenis en het ingenieuze
waterstaatkundige systeem. Aanbevolen highlights zijn Fort Vechten, de unieke Plofsluis, het vestingstadje Vianen en de oude
haven van Vreeswijk.
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Dag 3 Rondrit West - Riviertjes en Oude Hollandse Waterlinie
66 km
U fietst de stad Utrecht uit langs rivier de Vecht naar Haarzuilens. Een bezoek aan Nederlands grootste kasteel mag eigenlijk niet
ontbreken. Kasteel de Haar, in 1892 herbouwd, is architectonisch fraai uitgevoerd in neogotische stijl. U kijkt uw ogen uit in diverse
oude en compleet ingerichte keukens, dienstruimtes en adembenemende zalen. Neem ook de tijd voor een wandeling door de
prachtige tuinen. U zet uw tocht voort en volgt de Oude Rijn naar de vestingstad Woerden. De historie gaat eeuwen terug: in het
Stadsmuseum Woerden treft u Romeinse overblijfselen aan. Vervolgens passeert u Lange Linschoten en fietst u naar het fraaie
stadje Oudewater. Ongetwijfeld geniet u van de natuur langs de Hollandsche IJssel die u naar voormalige vestingstad Montfoort
leidt. Het laatste deel van de rit loopt langs de Leidse Rijn naar het centrum van Utrecht. U kunt uw route 9 km inkorten door
Oudewater en de riviertjes Lange Linschoten en de Hollandsche IJssel over te slaan.
Dag 4 Rondrit Noord - Oostelijke Vechtplassen
65 km
Oostelijke Vechtplassen is de verzamelnaam van een 7.000 hectare groot natuurgebied, dat grotendeels ontstaan is door
langdurige turfwinning. Het bestaat uit laagveenmoerassen, polders en diverse meren ten oosten van de rivier de Utrechtse Vecht.
Het centrale deel is het bekende watersportgebied ‘Loosdrechtse Plassen’. U fietst eerst langs de zuidelijke rand, met diverse
forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Daarna gaat u langs de Vecht, omzoomd door vele landhuizen. U bezoekt desgewenst
een reeks mooie oude dorpen als Maarssen, Breukelen, Loenen aan de Vecht en Vreeland. Vervolgens fietst u tussen de meren
door waar u volop vogels zult spotten. Daarna komt u langs de groene rand en heidevelden van de Utrechtse Heuvelrug. Neem de
tijd voor de diverse weidse vergezichten. De moerassen, trilvenen en rietlanden bij Tienhoven en Molenpolder zijn schitterend. De
weilanden rond agrarische dorpen Westbroek en Groenekan stralen rust uit. U kunt uw route 10 km inkorten door Vreeland en later
de natuurreservaten Tienhoven en Molenpolder over te slaan. U fietst dan rechtstreeks naar Groenekan.
Dag 5 Rondrit Oost - Kastelen, Fruit en Bos
68 km
Vanuit Utrecht volgt u de Kromme Rijn en het kanaal Langbroekerwetering naar Wijk bij Duurstede. Dit gebied kenmerkt zich door
een afwisseling van weilanden, fruitteelt, kastelen en statige landhuizen. Ook ervaart u de bosrijke rand van het Nationaal Park de
Utrechtse Heuvelrug. De prachtige vestingstad Wijk bij Duurstede kent een rijke historie. Tussen de 7e en 9e eeuw was daar het
internationaal handelscentrum Dorestad gevestigd. In de stad is Kasteel Duurstede zeker een bezoekje waard. U ziet nog twee
imposante torens naast de ruïnes. Nabij vindt u ook het rijksmonument De Grote of Johannes de Doperkerk. Deze gotische
pseudobasiliek heeft een nooit afgebouwde toren. Vervolgens fietst u terug en geniet u van het groen van de Utrechtse Heuvelrug.
U gaat door Doorn en komt langs het imposante Slot Zeist, omgeven door een fraai Engels landschapspark. U kunt ook een 12 km
langere route nemen. Na Wijk bij Duurstede volgt u de oude grens van het Romeinse Rijk langs de Nederrijn. Het mooie dorp
Amerongen en het kasteel zijn zeker de moeite waard.
Dag 6 Vertrek
Na het ontbijt eindigt uw arrangement.

Prijzen, data, boeken
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 Mitland, Utrecht
Huurfiets
Kinderfiets
Hybride
Premium fiets
Elektrische fiets
Extra service
Fietspechpas
Kinder zitje
Fiets diefstalverzekering
E-bike diefstalverzekering
Diefstalverzekering premium fiets
Aanhangfiets
Kinderkar
Fietshelm
GPS

Accommodaties
Utrecht - Hotel Mitland****

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

€
535.00
385.00
160.00
70.00
€
10.00
€
40.00
€
50.00
60.00
100.00
125.00
€
13.75
25.00
15.00
30.00
30.00
30.00
87.50
10.00
20.00

Fietsen vanuit Utrecht - 6 dagen

Praktische info
5 Overnachtingen inclusief

4 Sterren hotel

Ontbijt inclusief, Halfpension optioneel bij te boeken

Routeboekjes met toeristische informatie

Mogelijkheid tot huren van fietsen

7-dagen per week service hotline

Utrecht Centraal

Parkeermogelijkheden bij starthotel

GPS tracks beschikbaar

Eventuele veerovertochten zijn niet inclusief

