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Veluwe Standplaats Tour
6 dagen, € 395

Introductie
De Veluwe Standplaats tour is bedoeld voor échte levensgenieters. Overdag fietst u door uitgestrekte natuurgebieden en
’s avonds verblijft u in het sfeervolle Westcord hotel de Veluwe te Garderen, dat is één grote verwennerij!

Westcord Hotel de Veluwe staat bekend om zijn comfort, culinaire kwaliteiten en
gastvrijheid. Zo combineert u fietsen in de natuur met luxe en comfort. De routes
verrassen u met een schat aan natuurschoon en interessante
bezienswaardigheden. U kunt een bezoek brengen aan Nationaal Park de Hoge
Veluwe met het Kröller-Muller museum, Koninklijk Paleis het Loo of de Hanzestad
Harderwijk. Verder kunt u genieten van de vele leuke dorpjes, watermolens en
beekjes, stuifzanden en bossen en u heeft de mogelijkheid om het Dolfinarium en
Apenheul te bezoeken. Onderweg treft u vele restaurantjes voor een kopje koffie.
De routes beginnen midden op de Veluwe, vanuit het mooie dorpje Garderen.
Uw fietsvakantie was nog nooit zo comfortabel! Wij bieden u vier dagtochten aan
die u naar alle hoekjes van de Veluwe brengen, met steeds 3 opties per rondrit.
Wilt u een dag korter verblijven: korting €70,- p.p.p.n.

Dag tot dag
Dag 1 Aankomst in Garderen
Uw hotel ligt in een uniek stukje Nederland: midden op de Veluwe. Vandaag hebt u alle tijd om van de prachtige natuur in de
omgeving te genieten. Maar ook het gezellige Garderen is zeker een bezoek waard.
Dag 2 Route Noord Veluwe
56 km
Uitgestrekte bossen, paarskleurige heidevelden, pittoreske plaatsjes en gezellige stadjes: met de route Noord Veluwe krijgt u het
allemaal te zien. U fietst over de Ermelose Heide, een heidegebied van maar liefst 343 hectare. Mogelijk komt u onderweg een
herder met zijn schaapskooi tegen. Op de Ermelose heide bevindt zich namelijk de grootste schaapskudde van Europa. De tocht
gaat langs het Beekhuizerenzand en de Leuvensebeek door het Leuvenumse Bos naar Kasteel Staverden. De witte pauwen van
het kasteel leverden eeuwenlang de witte veren voor de hoeden van de Hertogen van Gerle. U passeert de schilderachtige
plaatsjes als Drie, Ermelo, Hierden en Leuvenum. Ook fietst u langs het mooie oude Hanzestadje Harderwijk. Wie dit stadje
zomaar voorbij fietst krijgt spijt. Harderwijk heeft namelijk niet alleen een schilderachtige binnenstad, maar telt daarnaast een
kleine honderd rijksmonumenten en u kunt een bezoek brengen aan het Dolfinarium. Sluit uw dag ontspannen af in de sauna of
het solarium, of met een duik in het verwarmde buitenzwembad van het hotel.
U kunt vandaag ook kiezen voor een kortere route die niet langs Ermelo, Harderwijk en Hierden gaat (44 km) of een lange variant
met een lusje dwars over het Beekhuizerzand (60 km).

Veluwe Standplaats Tour - 6 dagen

Dag 3 Route Oost Veluwe
48 km
Deze route gaat grotendeels door en langs het Kroondomein Het Loo, het grootste landgoed van Nederland, het meeste in bezit
van de koninklijke familie. U komt ook bij hun voormalige paleis, nu een museum met prachtige tuinen. U begint vandaag met een
afwisseling landbouwgronden en heidevelden en u komt langs de Hunneschans, een middeleeuwse ringwalburg gelegen aan het
Uddelermeer. Na de koffie in Elspeet fietst u door de uitgestrekte bossen van het Kroondomein het Loo naar de oostelijke rand van
de Veluwe. Dankzij de vele beekjes die vanaf de Veluwe richting de IJssel stromen komt u in een fris groen landschap terecht rond
de buurtschapen Wenum en Wiesel. Langs de rand van Apeldoorn fietst u langs het paleis het Loo en de dierentuin De Apenheul.
Na Apeldoorn klimt u naar het hoog gelegen dorp Hoog Soeren. Over de heide bij Assel en door de bossen bij Nieuw-Millegen
gaat het terug naar het hotel in Garderen.
U kunt vandaag ook kiezen voor een kortere route die niet langs Apeldoorn met het paleis gaat (38 km) of een langere route die
langs vele grafheuvels en de Celtic Fields gaat, verder komt u door het leuke dorp Vaassen en fietst u over de voormalige spoorlijn
‘de Baronnenlijn’ naar de fraaie watermolen van Wenum (58 km).

Dag 4 Route Zuid Veluwe
53 km
Vandaag gaat u naar het Nationaal Park De Hoge Veluwe (toegangskaartjes inbegrepen) en ontdekt u hoe mooi ongerepte natuur
kan zijn. U fietst langs de uitgestrekte heidevelden en zandduinen en -verstuivingen bij Kootwijk en Hoog Buurlo. Met zijn twee
boerderijtjes, drie bewoners en twee schaapskooien is Hoog Buurlo misschien wel het allerkleinste gehucht van Nederland. Ook
passeert u Radio Kootwijk. Dit voormalige zenderpark vormde in de twintigste eeuw een belangrijke communicatieverbinding
tussen Nederland en zijn koloniën. De betonen hoofdgebouw heeft de bijnaam “De Kathedraal van de Veluwe” en heeft vanuit de
lucht duidelijk de vorm van een sfinx. In Hoenderloo komt u weer even kort in de bewoonde wereld, om daarna te kunnen genieten
van heide, vennen, stuifzand en de bossen in het National Park De Hoge Veluwe. Middenin in dit schitterende natuurgebied vindt u
het Kröller-Müller Museum met o.a. een uitgebreide collectie schilderijen van Vincent van Gogh en de prachtige beeldentuin. Ook
Jachtslot Sint Hubertus en het ondergrondse natuurmuseum Museonder zijn een bezoek zeker waard. Een entreeticket voor het
park en de museua is inbegrepen in de prijs. Langs de westelijke rand van de Veluwe fiets u via de dorpen Otterlo, Harskamp en
Stroe terug.
U kunt vandaag ook kiezen voor een kortere route en dit combineren met een wandeling over het Kootwijkerzand, u mist dan wel
Nationaal Park De Hoge Veluwe (38 km). De lange variant omvat een grotere deel van het National Park De Hoge Veluwe (61 km).

Dag 5 Route West Veluwe
De laatste dag (54 km) van uw fietsvakantie brengt u langs de mooiste plekjes op de West-Veluwe. U fietst door prachtige
natuurgebieden op Landgoed Boeschoten en rond Voorthuizen en De Appelse Heide. De route leidt u ook naar kust- en
recreatiegebied Strand Nulde, geweldig om te zwemmen of luieren op het strand. Uw reis gaat verder naar Putten en naar een van
de oudste bossen van Nederland: Sprielder Bos, bekend als "het bos van dansende bomen”, omdat de bomen in de mist lijken te
dansen! Mis ook de spookachtige vallei van Solse Gat niet, waar - volgens de legende - een klooster zonk in de modder nadat
nonnen in de middeleeuwen verbonden waren met de heksen. Aansluitend fietst u terug naar Garderen.
U kunt vandaag ook kiezen voor een kortere route en daarbij slaat u Voorthuizen en De Appelse Heide over (44 km). Bij de lange
route volgt u, na strand Nulde, de oude kust verder noordwaarts. Via de agrarische gebied rond de oude buurtschappen Horst en
Telgt en langs het subtropische zwembad “Bospad Putten” komt u in het Sprielder Bos (62 km).

Dag 6 De terugreis
Vandaag eindigt de Veluwe standplaats route. Maar niet nadat u zich voor de laatste keer hebt laten verwennen met een uitgebreid
ontbijt. Na het ontbijt vertrekt u richting huis.
*) U kunt zelf kiezen in welke volgorde u de dagtouren fietst.
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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)
Huurfiets
Kinderfiets
Hybride
Premium fiets
Elektrische fiets
Extra service
Fietspechpas
Kinder zitje
Fiets diefstalverzekering
E-bike diefstalverzekering
Diefstalverzekering premium fiets
Aanhangfiets
Kinderkar
Fietshelm
Startplaats:
Garderen

€ 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

Accommodaties
Garderen - Westcord Hotel de Veluwe ****

Praktische info
5 Overnachtingen inclusief

4 Sterren hotel

Ontbijt inclusief, Halfpension optioneel bij te boeken

Routeboekjes met toeristische informatie

Mogelijkheid tot het huren van fietsen

7-dagen per week service hotline

Putten

Parkeermogelijkheden bij starthotel

GPS tracks beschikbaar

€
545.00
395.00
175.00
70.00
€
50.00
60.00
100.00
125.00
€
13.75
25.00
15.00
30.00
30.00
30.00
87.50
10.00
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Eventuele veerovertochten zijn niet inclusief

