Twee Kusten Tour - 8 dagen
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Twee Kusten Tour
8 dagen, € 695

Introductie
Water en zand...
Het zoetwatermeer, het IJsselmeer, ligt in het hart van Nederland.
U maakt een prachtige rit van de Noordzee naar het eens zoute meer. Gerieflijke
hotels en steeds afwisselende landschappen doen de Zuiderzeestadjes eer aan,
zodat u steeds weer verrast wordt. U maakt een ontdekkingsreis rondom oude en
nieuwe schatten van Utrecht, Amsterdam, de Noordzee en de voormalige
Zuiderzee.
U leert zo de gezellige stadjes en dorpen van Nederland kennen.

Dag tot dag
Dag 1 Aankomst in Utrecht
Aankomst in Utrecht. In de stad Utrecht vindt u talrijke bezienswaardigheden, winkels, musea en goede uitgaansmogelijkheden.
Dag 2 Utrecht - Amsterdam
62 km
Utrecht, de op vier na grootste stad van Nederland "lonkt naar u met haar historische sfeer. De Utrechtse grachten met zijn werven
zijn bijzonder. Nergens anders zijn zulke terrasjes en wandelpaden direct aan het water te vinden. Aan de oevers van het riviertje
de Vecht herleeft het verleden van de Gouden Eeuw met prachtige buitenhuizen. Via Ouderkerk aan de Amstel en de rivier de
Amstel komt u steeds dichterbij bij Amsterdam. Aan het eind van deze afstand wacht de stad Amsterdam. Deze stad heeft voor
iedereen weer nieuwe verrassingen, bij wijze van spreken op elke straathoek is wel wat te beleven en te zien.
Dag 3 Amsterdam - Alkmaar
64 km
Vanuit Amsterdam voert de route via de Zaanse Schans en Heilo naar de kaasstad Alkmaar.
Dag 4 Alkmaar - Enkhuizen
61 km
U start vandaag in de bekende kaasstad Alkmaar. En zodra u daaruit bent wordt er van kust naar kust gefietst, van de
Noordzeekust naar de IJsselmeerkust. Knusse dorpjes en rust vindt u nog steeds in de streek West-Friesland met stolpboerderijen
en molens, boomgaarden en tulpenvelden.
Dag 5 Enkhuizen - Harderwijk
61 km
Na Enkhuizen verlaat u het "oude land en fietst u het "nieuwe land in. Via de dijk (lengte circa 34 km) fietst u vanaf Enkhuizen
dwars door het IJsselmeer, rechts het Markermeer en links het IJsselmeer, naar Lelystad. Daar bevindt zich o.a. Batavia Stad, het
Outlet Shopping Centrum. Aangekomen in Flevoland fiets u langs boerderijen, door bossen in het groene, agrarische Flevoland
van Lelystad naar Harderwijk.
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Dag 6 Harderwijk - Amersfoort
50 km
U fietst langs boerderijen, door bossen en de groene, agrarische polder, het Flevoland. Amersfoort is de stad van de grachten en
heeft een mooie oude binnenstad. Dat ervaart u als u in een rondvaartboot een tochtje door de grachten en langs de oude huizen
maakt.
Dag 7 Amersfoort - Utrecht
36 km
De grote charme van dit gebied is de combinatie van bos, water en polderland.
Dag 8 De terugreis
Na het ontbijt gaat u weer terg naar huis.

Prijzen, data, boeken
Start:
Dagelijks mogelijk vanaf 1 april t/m 23 september
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.
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
€ 2.75 x 7
Kinder zitje
€ 5.00 x 7
Fiets diefstalverzekering
€ 3.00 x 7
E-bike diefstalverzekering
€ 6.00 x 7
Diefstalverzekering premium fiets
€ 6.00 x 7
Extra bagage
€ 5.00 x 7
Aanhangfiets
€ 6.00 x 7
Kinderkar
€ 17.50 x 7
Fietshelm
per stuk
GPS
per stuk
Startplaats:
Utrecht, Harderwijk, Amersfoort of Amsterdam

Accommodaties
Utrecht - Hotel Mitland****
Amsterdam - Westcord Art Hotel*** & ****
Alkmaar - Grand Hotel Alkmaar****
Enkhuizen - Hotel de Koepoort****
Harderwijk - Best Western Hotel Baars****
Amersfoort - Fletcher Hotel Amersfoort****

€
905.00
695.00
210.00
70.00
€
10.00
€
10.00
€
20.00

60.00
€
70.00
84.00
140.00
175.00
€
19.25
35.00
21.00
42.00
42.00
35.00
42.00
122.50
10.00
20.00
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Praktische info
7 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

CS Utrecht

Parkeermogelijkheden bij starthotel

GPS tracks beschikbaar

Eventuele veerovertochten zijn niet inclusief

