Noord-Holland Tour - 8 dagen
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Noord-Holland Tour
8 dagen, € 720

Introductie
Blanke toppen en bollenvelden…
Dit is het land van tulpen, kaas, molens, het land dat gewonnen is op de zee. Een
bijzonder
landschap dat niet voor niets met grote delen op de werelderfgoedlijst van Unesco
staat. Deze
tour brengt u langs de mooiste plekjes en interessante bezienswaardigheden. Op
deze route
nemen wij u mee door de geschiedenis van dit mooie stuk van Nederland. Het laat
u zien hoe
het water tot cultuurlandschap is geworden. Een afwisseling van landschappen van
strand en
kust door polders naar het IJsselmeer. Van het jaar duizend via de welvarende 17e
eeuw naar nu.
Info over de route:
Onderweg gaat u over dijken en langs weiden, door duinen en langs de
wereldberoemde
bollenvelden. Door kleine dorpen en oude historische steden die allemaal de metropool
Amsterdam omringen. Geniet van de pittoreske straatjes en pleinen en haventjes. De typisch
houten huizen en de stolpboerderijen. Musea over de historie van het land en musea met
werken van wereldberoemde meesters.
Wij wensen u veel plezier bij uw ontdekkingstocht door het Hollandse landschap.
Deze route is ook te boeken zonder rondje Texel 6 dagen € 569,00
Deze tocht is met name in het voorjaar tijdens de bloeitijd (o.a. bloembollen) aan te bevelen!

Dag tot dag
Dag 1 Aankomst in Alkmaar
Aankomst in Alkmaar
Dag 2 Alkmaar - Amsterdam
62 km
Van Alkmaar naar Amsterdam is een heel afwisselende fietsroute. De dorpen langs de kust zoals Egmond aan Zee, Castricum en
Wijk aan zee hebben allemaal hun eigen karakter. Heel interessant is de Zaanse Schans een openlucht museum, aan de Zaan,
pal tegenover Zaandijk. Met molens, huizen en bedrijven zoals ze vroeger in de Zaanstreek te vinden waren. De route brengt u
vandaag naar Amsterdam. Amsterdam, heet u van harte welkom met om maar wat te noemen zijn romantische grachten, bruggen
en … meer dan 800.000 fietsen. Amsterdam moet je ontdekken, er is zoveel te zien en te doen, haast teveel om op te noemen, op
het gebied van kunst, cultuur, uitgaan en gewoon rondkijken. Een rondvaart door de grachten geeft gelegenheid om de
grachtenpanden nog beter te bekijken
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Dag 3 Amsterdam - Hoorn
63 km
Deze prachtige tocht voert u langs de waterkant van het Hoornsche Hop en het Markermeer via het eiland Marken fietst u door
Volendam en Edam . Via "De Dijk” van Volendam met zijn vele snuffelwinkeltjes, restaurants en terrasjes, waar honderden
toeristen dagelijks genieten van de authentieke sfeer en het uitzicht op de haven en het water fietst u naar Hoorn.
Dag 4 Hoorn - Medemblik
49 km
Knusse dorpjes en vooral ook ruimte en rust, vindt u nog steeds in het gebied West-Friesland met stolpboerderijen en molens,
boomgaarden en bloembollenvelden, akkers met veelsoortige groenten. U fietst over de oude zeedijk met het IJsselmeer om u
heen. Onderweg doet u de mooie levendige stad Enkhuizen aan (o.a. openlucht Zuiderzee Museum). In Medemblik, een prachtig
historisch stadje met o.a. veel watervertier.
Dag 5 Medemblik - Den Helder
Door de Wieringermeer fiets u van Medemblik richting Den Helder. Ten zuiden van Den Helder heeft zich een grootste
bloembollengebied van de wereld ontwikkeld. In het voorjaar is het één grote kleuren zee van tulpen en andere bloemen.

56 km

Dag 6 Rondje Texel
56 km
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 7 Den Helder - Alkmaar
54 km
Met een lekker zeewindje fietst u als het ware achter en door de duinen en bossen langs de Noordzeekust richting Alkmaar. Vanaf
Den Helder gaat u langs Callantsoog, de nabijgelegen Hondsbossche Zeewering en het Zwanenwater. U passeert mooie
badplaatsen als Petten. U eindigt deze dag in de mooie kaasstad Alkmaar.
Dag 8 De terugreis
Na het ontbijt in het hotel vertrekt u weer 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)
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
Diefstalverzekering premium fiets
Extra bagage
Aanhangfiets
Kinderkar
Fietshelm
Startplaats:
Alkmaar

€
930.00
720.00
210.00
70.00
€
20.00
60.00

€ 2.75 x 7
€ 5.00 x 7
€ 3.00 x 7
€ 6.00 x 7
€ 6.00 x 7
€ 5.00 x 7
€ 6.00 x 7
€ 17.50 x 7
per stuk

€
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
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Accommodaties
Alkmaar - Golden Tulip Hotel Alkmaar****
Amsterdam - Westcord Art Hotel*** & ****
Hoorn - Hotel de Keizerskroon***
Medemblik - Hotel Medemblik***
Den Helder - Forest Hotel***

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

Alkmaar

Parkeermogelijkheden bij starthotel

GPS tracks beschikbaar

Eventuele veerovertochten zijn niet inclusief

