Familiereis: Ridders en Speeltuinen - 6 dagen

DUTCH BIKE TOURS - E-MAIL: INFO@DUTCH-BIKETOURS.NL - TELEFOON +31(0)24-3244712 - FAX +31(0)24-3608454 WWW.DUTCH-BIKETOURS.NL

Familiereis: Ridders en Speeltuinen
6 dagen, € 270

Introductie
Deze fietsvakantie is ideaal voor gezinnen met kinderen. U fietst over mooie plekjes
op de Veluwe, het weidse IJssellandschap van De Graafschap en u bezoekt
karakteristieke Hanzesteden. Naast de sterk afwisselende en buitengewone natuur
kiezen u en uw kinderen onderweg uit talrijke leuke ‘uitstapjes’. Denk aan mooie
zwembaden en stranden, minigolfen, pitch & putt, speeltuinen, karten, klimmen en
kanovaren. Als uw kinderen wat ouder zijn, dan verlegt u de aandacht makkelijk
naar geschiedenis. Zo komen ze alles te weten over de desastreus verlopen ‘Slag
om Arnhem’ tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het bekende Nederlands
Openluchtmuseum en de bijzondere Burgers’ Zoo liggen zelfs om de hoek!
Tijdens deze reis verblijft u in twee recent gerenoveerde Stayokay-accomodaties.
De hostels liggen middenin het groen en bieden een gezellige huiselijke sfeer.

Dag tot dag
Dag 1 Aankomst in Arnhem
U komt aan bij Stayokay Arnhem, vlakbij Nationaal Park de Hoge Veluwe en net buiten de stad. U komt tot rust op een
laagdrempelige locatie met een Engelse pub en fraai terras. Ook aan de kleintjes is gedacht. Zo vindt u buiten het hostel een
vlindertuin, een insectenhotel en broedkastjes. Op steenworp afstand ligt Park Sonsbeek, één van de mooiste stadsparken van
Nederland. U kunt hier heerlijk picknicken en genieten van prachtige uitzichten. En u zit vlakbij Burgers’ Zoo. Nergens treft u een
dierentuin met zulke prachtige en grootschalige natuurlijke leefomgevingen als de Bush, Desert, Ocean, Safari en Rimba. Ook het
grote Nederlands Openluchtmuseum is een topper. U krijgt een schitterend en realistisch beeld van het Nederlands leven door de
eeuwen heen. Bent u nieuwsgierig naar het centrum? Arnhem bruist van gezellige cafés en restaurantjes en is een prima plek om
te shoppen. De stad is vooral bekend om de zware ‘Slag om Arnhem’ tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Dag 2 Arnhem - Rondrit
31 km
Heeft u gisteren geen tijd gehad voor Burgers’ Zoo of het Nederlands Openluchtmuseum? Vandaag krijgt u een nieuwe kans. De
routes van 31 en 52 km komen allebei langs deze topattracties. Ook ziet u mooie landgoederen rond Oosterbeek, prachtige
bossen en Kasteel Doorwerth, dat leuk is voor jong en oud. Bij mooi weer kunt u heerlijk verkoeling zoeken op de strandjes langs
de Rijn. En altijd leuk voor kinderen: op de route liggen diverse pannenkoekenhuizen. En wat dacht u van Minigolf Duno in
Doorwerth? Of spelen in de beekjes op landgoed De Hoge Oorsprong? De lange rit van 52 km loopt via Warnsborn naar de
prachtige Ginkelse Heide. Een leuke sportieve onderbreking, voor jong én oud, is Pitch & Putt Papendal op het terrein van
Nederlands grootste sportcentrum. En een wandeling bij Renkum over landgoed Quadenoord met de (Afrikaanse) beeldentuin is
beslist de moeite waard. Kiest u voor de korte rondrit via Oosterbeek, dan is een bezoek aan het Airborne Museum 'Hartenstein'
interressant. U ontdekt alles over de ‘Slag om Arnhem’.
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Dag 3 Arnhem - Gorssel
50 km
U fietst langs lommerrijke lanen langs natuurgebied de Veluwe. Op een prachtig punt vaart u bij Dieren over de IJssel. In een
geheel ander landschap fietst u vervolgens over dijkjes naar Bronkhorst. Net buiten Nederlands kleinste stad ziet u de
Bronkhorster Molen. Spoedig erna arriveert u in de prachtige Hanzestad Zutphen. Met grote koopmanshuizen, pakhuizen,
stadsmuren en karakteristieke hofjes waant u zich in de middeleeuwen. Op uw tocht naar Gorssel raakt u niet uitgekeken op het
gevarieerde groene landschap van De Graafschap. Onderweg kunnen uw kinderen zich uitleven in de speeltuin van De
Zevensprong. Indien u tijd over heeft is karten, klimmen of survivallen bij Adventure Eefde een onvergetelijke ervaring! Tot slot
fietst u naar uw Stayokay in Gorssel. U verbaast zich over het prachtig gerenoveerde houten Noorse Jachthuis, dat een mooi
terras in een grote tuin heeft. De langere alternatieve route is een aanrader voor wie wat klimwerk niet schuwt. De beroemde
Zijpenberg en Posbank betoveren met vergezichten over de heuvelachtige heide, die in augustus en september prachtig paars
bloeit. Een ware gezinsbelevenis! Op de top van de Posbank kunt u middenin de natuur een lekker en gezond drankje nemen.
Mocht u de afstand te lang vinden, dan kunt u de route gemakkelijk inkorten door vanaf Arnhem de trein naar Rheden (45 km),
Dieren (36 km), Brummen (27 km) of Zutphen (16 km) te nemen.
Dag 4 Gorssel - Rondrit
31 km
U heeft vandaag meerdere opties (31, 43 of 52 km). Als u het charmante Gorssel bezichtigt, dan kunt u ook het mooie museum
MORE bezoeken. Dit is het grootste Nederlandse museum voor modern realisme. Op werkdagen is de ambachtelijke touwslagerij
ook een bezoek waard. Mooi om te zien hoe ze touw maken voor onder meer klimnetten en de inrichting van gymzalen. Dichtbij
kunt u vervolgens met uw kinderen zwemmen in een mooi openluchtzwembad. Of u laat ze karten, klimmen of survivallen bij
Adventure Eefde. Maar verder van Stayokay zijn nog twee leuke routes. Bij de een vaart u de IJssel over naar recreatiegebied
Bussloo. Aan een groot meer met stranden ontspant u volop. Speel ook samen een gezellig potje pitch and putt. Liefhebbers
kunnen nog een omweg maken naar vliegveld Teuge. Een rondvlucht is een superervaring. Maar net zo makkelijk bewondert u
vanaf een terras talrijke vliegtuigjes en parachutespringers. Wilt u toch een rustig dagje, dan slaat u Bussloo en Teuge over. U
fietst dan over de IJsseldijk rechtstreeks naar de mooie Hanzestad Deventer. U geniet van schitterende monumenten, mooie
pleinen en oude musea, maar ook van volop gezelligheid.
Zoals hierboven al genoemd zijn er meerdere opties met de rondritten, u kunt uiteraard een extra nacht boeken in Gorssel.
Rondrit Gorssel – Almen - Vorden 35 of 51 km
Het alternatief voor vandaag is een zuidelijke rondrit. Het gevarieerde landschap zal u zeker betoveren. Dit gebied kent veel
afwisseling tussen bossen, kleinschalige agrarische velden, prachtige boerderijen en landhuizen, en vele monumentale bomen. U
fietst vandaag eerst naar het dorpje Almen. Behoefte aan een dagje op of in het water? Uw gezin vermaakt zich volop in het
prachtig in de natuur gelegen openluchtzwembad de Berkel. Naast zwemmen is waterfietsen of kussenspringen mogelijk. Maar
ook het kanovaren over de meanderende Berkel is zo ontzettend leuk! Natuurlijk hebben we nog een langere route. Maar ook deze
is interessant voor kinderen. Vanuit Almen fietst u door de omgeving van Vorden, dat tot de meeste fraaie landschappen van
Nederland behoort. U bezoekt Kasteel Vorden, één van de weinige bewoonde kastelen. U kijkt uw ogen uit in de 25 authentiek
ingerichte vertrekken.
Dag 5 Gorssel - Arnhem
52 km
Vandaag fietst u terug naar Arnhem door het lieflijke landschap tussen de Veluwe en de IJssel. Bezoek de ruïne van kasteel De
Nijenbeek. Deze zeldzaam ‘ongeschonden’ ruïne heeft een rijke geschiedenis. Bovendien is de ruïne een belangrijke
overwinteringslocatie voor de watervleermuis, de franjestaart vleermuis en de bruine of gewone grootoor vleermuis. De kerkuil en
steenmarter verblijven er ook regelmatig. Halverwege de tocht is in Eerbeek Pannenkoekenrestaurant de Brugkabouter een
geschikte tussenstop met grote speeltuin. U kunt daar ook een leuk stukje kanovaren of waterfietsen op het Apeldoorns Kanaal. In
de bossen bij Dieren is treft u de “De Spelerij” aan, de meest bijzondere en innovatieve speeltuin van Nederland. U fietst verder
over de prachtige heidevelden rond de Elsberg en Posbank. U nadert het stuifzandgebied het Rozendaalse zand waar uw
kinderen even kunnen spelen. Of u laat ze elkaar aan het eind van de rit lekker nat spetteren bij de ‘Bedriegertjes’ van Kasteel
Rozendael. Voldaan komt u weer terug in Stayokay Arnhem.
Mocht u de afstand te lang vinden, dan kunt u de route gemakkelijk inkorten door vanaf Zutphen, Brummen of Dieren te trein naar
Arnhem te nemen.
Dag 6 Vertrek naar huis
Na een prachtige en lange fietsdag met actieve onderbrekingen hebben u en uw kinderen vast goed geslapen. Na het ontbijt
eindigt uw fietsvakantie.
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Prijzen, data, boeken
Prijs p.p.
2-persoonskamer (aparte bedden), ontbijt
3-persoonskamer, ontbijt
4-persoons familiekamer, ontbijt
5-persoons familiekamer, ontbijt
6-persoons familiekamer, ontbijt
Volpension
Ontbijt/diner
Lunchpakket
Kind prijs p.p.
3-persoonskamer, ontbijt
4-persoons familiekamer, ontbijt
5-persoons familiekamer, ontbijt
6-persoons familiekamer, ontbijt
Volpension
Ontbijt/diner
Lunchpakket
Huurfiets
Kinderfiets
Hybride
Elektrische fiets
Extra service
Fietspechpas
Kinder zitje
Fiets diefstalverzekering
E-bike diefstalverzekering
Extra bagage
Aanhangfiets
Kinderkar
Fietshelm
Handdoeken service

Accommodaties
Arnhem - Stayokay Arnhem
Kring van Dorth (Gorssel) - Stayokay Gorssel

€ 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
per stuk

€
290.00
340.00
290.00
300.00
270.00
130.00
90.00
45.00
€
320.00
270.00
280.00
250.00
65.00
45.00
23.00
€
50.00
60.00
125.00
€
13.75
25.00
15.00
30.00
25.00
30.00
87.50
10.00
7.50

Familiereis: Ridders en Speeltuinen - 6 dagen

Praktische info
Handig om te weten
Arnhem: Bij aankomst in het hostel ontvang je een lakenpakket waarmee je zelf je bed opmaakt. Handdoeken zijn exclusief, maar je kunt
ze wel huren via Dutch Biketours voor €7,50 voor de gehele reis of zelf meenemen.
Kring van Dorth (Gorssel): Bij aankomst in het hostel ontvang je een lakenpakket waarmee je zelf je bed opmaakt. Handdoeken zijn
exclusief, maar je kunt ze wel huren via Dutch Biketours voor €7,50 voor de gehele reis of zelf meenemen.
5 Overnachtingen inclusief

StayOkay Hostels

Ontbijt inclusief, lunchpakket en/of diner optioneel bij te boeken

Routeboekjes met toeristische informatie

Mogelijkheid tot het huren van fietsen

7-dagen per week service hotline

Bagage vervoer inclusief

Arnhem

Parkeermogelijkheden bij hostel

GPS tracks beschikbaar

Eventuele veerovertochten zijn niet inclusief

