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Rondje Markermeer
7 dagen, € 615

Introductie
Deze Tour is een prachtige fietsroute rond het Markermeer, De waterrijke omgeving
zorgt voor
een schilderachtig en vogelrijk landschap van unieke moerasgebieden, ruige
rietvelden en
uitgestrekte polders en akkers. Ook de plaatsen en dorpen langs de route zijn
schilderachtig
mooi. In het historische Hoorn en Enkhuizen waant u zich terug in tijd. En in
Volendam, een prachtig vissersdorp waar enkele inwoners nog steeds traditionele
klederdracht dragen, maakt u kennis met het Nederland dat u kent van de
ansichtkaarten. Met een begin en einde in Huizen, is deze prachtige en veelzijdige
fietstocht compleet.
De Zuiderzee route heeft een leuk artikel gekregen in Hollands Glorie, klik hier om
dit te lezen.
In samenwerking met:

Dag tot dag
Dag 1 Aankomst in Huizen
Aankomst in Huizen
Dag 2 Huizen - Amsterdam
37 km
Na het ontbijt verlaat u Huizen en fietst u een korte route naar Amsterdam. En dat is niet voor niets, want een bruisende stad als
Amsterdam verdient het om uitgebreid verkend te worden. Het befaamde ‘red light district’ trekt jaarlijks miljoenen toeristen. Ook
een bezoek aan het Damplein is een aanrader. Midden op het plein staat het Nationaal Monument waar jaarlijks op 4 mei de
Nationale Dodenherdenking plaatsvindt. Ook bezichtigt u hier het Koninklijk Paleis en de karakteristieke Nieuwe Kerk. Heeft u zin
in wat ontspanning? Strijk u dan neer op een gezellig terrasje aan het Rembrandtplein, terwijl u de vele straatartiesten bewondert.
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Dag 3 Amsterdam - Volendam
35 km
U start vandaag in de Nederlandse hoofdstad Amsterdam, volgens velen hét juweel van Europa. Alleen al met het bekijken van de
karakteristieke herenhuizen en de prachtige zeventiende-eeuwse grachten (UNESCO status), kunt u zich eindeloos vermaken.
Aan het einde van de ochtend is het tijd om de altijd fascinerende hoofdstad te verlaten. Maar niet getreurd, op u wacht een
prachtige fietsdag. U fietst via Marken en vanaf de boot van Marken naar Volendam ziet u daar een schilderachtig dorpje van
huizen met puntige roden daken, traditionele vissersboten en vrouwen met een bonnet op hun hoofd. Dít is het Nederland dat u
kent van de ansichtkaarten. Het zal u daarom niet verbazen dat het dorp Volendam een magneet is voor Nederlandse en
buitenlandse toeristen. Een bijzondere plaats om de nacht door te brengen!
Dag 4 Volendam - Enkhuizen
50 km
Ook vandaag staan er een aantal typisch Hollandse steden voor u op het programma. Van Volendam fietst u naar Hoorn. De stad
is uniek gelegen in een baai van het IJsselmeer. Alleen daarom al is Hoorn een bezoek meer dan waard. Maar Hoorn bezoekt u
niet alleen vanwege haar ligging. Het centrum, met unieke zeventiende-eeuwse huizen, honderden historische monumenten en
een prachtig bewaard gebleven stratenpatroon, brengt u terug naar de zeventiende eeuw.
Via Hoorn fietst u verder langs de kust van de Hoornse Hop en het Markermeer. Het uitgestrekte polderlandschap, met aan de
horizon Hollandse molens, unieke stolpboerderijen en uitgestrekte akkers, fascineert van minuut tot minuut.
Aan het einde van de middag bereikt u Enkhuizen, volgens velen een van Nederlands mooiste steden. De stad is prachtig gelegen
aan het IJsselmeer en wordt gekruist door tal van kanalen. Met haar zeventiende-eeuwse stadsmuur en unieke vijftiende-eeuwse
kerken, is de stad een paradijs voor historieliefhebbers. Een wandeling door de historische binnenstad mag u dus zeker niet
overslaan. ’s Avonds rust u uit in uw comfortabele hotel.
Dag 5 Enkhuizen - Lelystad
36 km
Ruimte en rust. En een oneindige watervlakte. Dát is wat u vandaag te wachten staat.
Na een heerlijk ontbijt in uw hotel, fietst u via een tweeëndertig kilometer lange dijk naar Lelystad. Dit is een unieke ervaring, want
u fietst dwars door het IJsselmeer. Letterlijk! Met aan uw rechterzijde het Markermeer en aan uw linkerzijde het IJsselmeer lijkt de
wereld uit niets anders dan water te bestaan.
In de middag bereikt u Lelystad. De stad is omgeven door bossen, parken en vlakke landbouwgrond. Lelystad biedt voor ieder wat
wils. In het centrum laat u zich meeslepen met het bruisende stadsleven, terwijl u op een terrasje van een hapje of drankje geniet.
Wilt u meer weten over de grootste polder van Nederland en de strijd tegen water? Brengt u dan een bezoek aan Poldermuseum
Nieuwland. En dames opgelet! In Batavia stad, een gigantisch winkelcentrum, kunt u shoppen tot u erbij neervalt.
In de zomermaanden is het ook mogelijk om via de veerboot naar Urk te fietsen. Dit levendige vissersdorp zit vol karakter, met
kleine monumentale huisjes en smalle klinkerstraatjes. Vanuit Urk kunt u de route ook uitbreiden met een tocht naar het UNESCO
erfgoed en voormalig eiland Schokland fietsen. Dit is circa 21 km extra. Schokland is een unieke combinatie van cultuurhistorie en
natuur, en is rijk aan archeologische bodemschatten.
Dag 6 Lelystad - Huizen
46 km
Het bruisende stadsleven van Lelystad maakt plaats voor een uniek landschap: de Oostvaardersplassen. De rietvlaktes, ruige
graslanden, wilde dieren en waterplassen van dit uitgestrekte moerasgebied, zijn uniek in Europa. De plassen zijn een populaire
omgeving voor veel bijzondere vogelsoorten, waaronder de zeearend.
De Oostvaardersplassen brengen u naar Almere, de nieuwste stad van Nederland. Uw dag eindigt in Huizen.
Dag 7 De terugreis
Na het ontbijt in het hotel vertrekt u weer naar huis.
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Prijzen, data, boeken
Start:
Dagelijks mogelijk vanaf 1 april t/m 24 september
Prijs p.p.
1-persoonskamer, ontbijt
2-persoonskamer, ontbijt
Diner
Extra nacht (logies/ontbijt)
Season surcharges
2019-09-16 - 2019-09-23
Upgrades p.p.p.n.
Westcord Art Hotel, Amsterdam
Toeslagen per persoon
Overnachting in Amsterdam op
zaterdag
Overnachting in Amsterdam van:
2020-08-01 - 2020-08-01
2020-05-01 - 2020-05-03
2020-04-25 - 2020-04-25
2020-04-10 - 2020-04-12
Huurfiets
Kinderfiets
Hybride
Premium fiets
Elektrische fiets
Extra service
Fietspechpas
Kinder zitje
Fiets diefstalverzekering
E-bike diefstalverzekering
Extra bagage
Aanhangfiets
Kinderkar
Fietshelm
GPS
Startplaats:
Huizen

€
795.00
615.00
180.00
70.00
€
-5.00
€
10.00
€
20.00

60.00

€ 2.75 x 6
€ 5.00 x 6
€ 3.00 x 6
€ 6.00 x 6
€ 5.00 x 6
€ 6.00 x 6
€ 17.50 x 6
per stuk
per stuk

Accommodaties
Huizen - Fletcher Hotel Nautisch Kwartier***
Amsterdam - Westcord Art Hotel*** & ****
Volendam - Hotel Old Dutch***
Enkhuizen - Hotel de Koepoort****
Lelystad - Apollo Hotel Lelystad City Centre****

€
60.00
72.00
120.00
150.00
€
16.50
30.00
18.00
36.00
30.00
36.00
105.00
10.00
20.00
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Praktische info
6 Overnachtingen inclusief

3/4 Sterren hotels

Ontbijt inclusief, Halfpension optioneel bij te boeken

Routeboekjes met toeristische informatie

Mogelijkheid tot het huren van fietsen

7-dagen per week service hotline

Bagage vervoer inclusief

Naarden-Bussum

Parkeermogelijkheden bij starthotel

GPS tracks beschikbaar

Eventuele veerovertochten zijn niet inclusief

