Tulpenparadijs in de Kop van Noord-Holland - 5 dagen
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Tulpenparadijs in de Kop van Noord-Holland
5 dagen, € 399

Introductie
Deze reis leidt u dwars door het hart van de Bollenstreek en de schitterende natuur
van de Noordzeekust. In de maanden april en mei vormen de uitgestrekte
tulpenvelden een waar kleurenspektakel. De bekende Bollenstreek is ontstaan
dankzij de geestgronden: duinzand is vermengd met klei en/of veen dat van elders
is aangevoerd. Dit grondmengsel is uitermate geschikt voor bloembollenteelt.
De reis door het bollengebied gaat vergezeld met een indrukwekkende reis door
Nederlands hoogste en breedste duinen. De uitgestrekte Schoorlse Duinen maken
grote indruk door de unieke combinatie van hoge duinen, dichte bossen, water en
zelfs heidevelden. Op diverse plaatsen geniet u op rustige stranden van prachtige
zeezichten. Diverse leuke kleine dorpjes en bezienswaardigheden wakkeren uw
nieuwsgierigheid naar het verleden aan. Ook komt u langs de mooie badplaatsen
Egmond aan Zee en Bergen aan Zee. Het historisch centrum van Alkmaar, waar uw
reis start en eindigt, spreekt u ongetwijfeld aan.
In de andere maanden is de 7 daagse (Kop van Noord-Holland) en 8 daagse (Noord-Holland Tour) reis een goed
alternatief.

Dag tot dag
Dag 1 Aankomst in Alkmaar
Uw fietsvakantie begint in kaasstad Alkmaar. Van begin april tot eind september is er de wekelijks traditionele kaasmarkt op het
Waagplein. Bovendien zal vanaf 2020 op dinsdag in juli en augustus een avondkaasmarkt worden gehouden. In het
aangrenzende monumentale Waaggebouw is Het Hollands Kaasmuseum een aanrader. Voor zowel jong als oud is het leuk over
de specifieke kaasbereiding van dit typisch Hollandse ambacht te leren. Het historische centrum van Alkmaar telt maar liefst 1.100
monumentale panden. Ook de vele oude hofjes, cafeetjes en karakteristieke grachten bieden een typische sfeer. U bezoekt
bijvoorbeeld de Accijnstoren uit 1622, dat vroeger dienst deed als belastingkantoor. Ook de Grote of Sint-Laurenskerk scoort hoog
op de bezoekerslijst. En het Stadhuis uit 1520, gebouwd in gotische stijl met peervormige torenspits, is meer dan het aanzien
waard. Goed nieuws voor de Beatlesfan: in Alkmaar zit het Beatles Museum met alles over ‘The Fab Four’.
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Dag 2 Alkmaar - Schagen
61 km
U fietst eerst naar het bosrijke Heiloo. Ten zuiden van dit dorp komt u langs bedevaartsoord Onze Lieve Vrouwe ter Nood. Spoedig
bereikt u Limmen waar u de kleurrijke Hortus Bulborum beslist niet mag missen. In de enige bollentuin ter wereld groeien ruim
4.000 soorten tulpen, narcissen, hyacinten en andere veelal historische lentebloemen. Vervolgens fietst u langs prachtig bloeiende
bollenvelden en ervaart het mooie duinlandschap. Via Egmond aan Zee, waar u heerlijk kunt strandwandelen en uitwaaien, fietst u
langs de duinen richting Bergen. Voor u doemen de hoogste en breedste duinen van Nederland op. Langs de voet van die duinen
fietst u door de populaire plaatsen Bergen en Schoorl. Daarna verandert het landschap drastisch. U fietst over een deel van de
126 km lange Westfriese Omringdijk. Deze dijk moest West-Friesland, ooit een eiland, beschermen tegen de Zuiderzee. De Zijpe
polder aan zeezijde is eind 16e eeuw ontstaan na drooglegging van een zeearm met 22 molens, waarvan er nog tien bestaan. Als
de molens draaien, kunt u ze zelfs bezoeken. U eindigt in Schagen waar u heerlijk gaat nagenieten in een fantastisch hotel.
U kunt eventueel de route inkorten tot 40 km, door Heiloo, Limmen en Egmond aan Zee over te slaan.
Dag 3 Schagen - Den Helder
56 km
U heeft een prachtige dag voor de boeg. In het hart van de Bollenstreek geniet u van nóg meer bloeiende tulpenvelden. U fietst
zelfs door het grootste aaneengesloten bollengebied van Nederland. Maar eerst komt u in het pittoreske Kolhorn. Tot 1844 lag
deze voormalige havenplaats en vissersdorp aan de Zuiderzee. Op de Westfriese dijk staan nog oude schuren, waarin twee
musea zijn gehuisvest. Aan deze dijk ligt verderop het dorpje Keins met de Mariakapel op de Keins. Vervolgens slingert u door
adembenemende bollenvelden rond ’t Zand en Breezand naar Den Helder. Onderweg kunt u voor De Kooy het Balgzandkanaal
even oversteken en gebruik maken van het vogelkijkscherm. De Balgzandpolder, sinds medio 2018 officieel natuurgebied, huisvest
uiteenlopende soorten vogels en een unieke broedplek (vogelrots). Een lust voor het oog. Bij hoog water ziet u van dichtbij zelfs
zeer grote groepen. Wordt de route te lang, kunt u deze 7 km afsnijden door Kolhorn over te slaan of vanaf Oudesluis een minder
slingerende route over Anne Paulowna te volgen (45 km).
Tip: boek een extra nacht in Den Helder, dan kunt u Texel bezoeken. Texel is het grootste Waddeneiland en heeft een prachtige
natuur. Heerlijk om het eiland per fiets te doorkruisen. Er zijn verschillende fietsroutes op Texel, waaronder langs het schitterende
natuurgebied De Slufter, het enige gebied in Nederland waar de zee van oudsher ongehinderd kan binnenstromen. Een wandeling
in de Slufter is een ware belevenis.
Dag 4 Den Helder - Alkmaar
63 km
Ongetwijfeld heeft u genoten van het zeezicht op dit noordelijkste puntje van Noord-Holland. Na een ontspannen hotelverblijf en
heerlijk ontbijt voert uw laatste fietsdag langs de schitterende Noordzeekust. Wilt u eerst nog de bekende nautische musea
bezoeken? In het Marinemuseum beleeft u de indrukwekkende geschiedenis van de Koninklijke Marine. Tijdens de laatste tocht
ervaart u tot Petten wederom een ware bloemenzee. Nog steeds door het hart van de Bollenstreek, achter de duinen en
zeeweringen. Vanaf Schoorl fietst u door de uitgestrekte Schoorlse Duinen. De combinatie van hoge duinen, dichte bossen, water
en heidevelden maken dit gebied uniek. Op meerdere strandplekken geniet u in alle rust van zeezichten. Een stukje verderop komt
u aan in badplaats Bergen aan Zee. Hier kunt u een terrasje pakken voor een lekker drankje en hapje. Ook kunt u zich trakteren op
een bezoek aan het vernieuwde Zee Aquarium met ruim 300 veelal bijzonder vissoorten.
Ook vandaag kunt u de route zo nodig iets inkorten (tot 58 km), door Bergen aan Zee over te slaan.
Dag 5 Terugreis
Na drie dagen fietsen, genieten en uitwaaien zult u vast prima hebben geslapen. U doet rustig aan - neemt desgewenst nog een
warm bad - en geniet volop van het uitstekende ontbijtbuffet. Daarna eindigt uw fietsvakantie.
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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.
Grand Hotel Beatrix, Huisduinen
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

Accommodaties
Alkmaar - Golden Tulip Alkmaar ****
Schagen - Slot Van Schagen ***
Den Helder - Hotel Lands End ***

€ 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

€
519.00
399.00
120.00
70.00
€
10.00
€
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, Halfpension optioneel bij te boeken

Routeboekje met toeristische informatie

Mogelijkheid tot huren van fietsen

7 dagen per week hotline service

Bagagevervoer inclusief

Alkmaar

Parkeermogelijkheden bij starthotel

GPS tracks beschikbaar

Eventuele veerovertochten zijn niet inclusief

