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Randstad Holland Tour
9 dagen, € 795

Introductie
Tussen grote steden...
Talrijke attracties!
We fietsen door de "Randstad”, het gebied tussen de vier grootste steden van
Nederland: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. U beleeft de bijzondere
sfeer van deze Hollandse steden. In het gebied rondom deze steden bevinden zijn
vele kleine stadjes en dorpen. U komt langs zandstranden zo ver het oog reikt.
Overal in de omgeving zijn talrijke attracties en musea.

Dag tot dag
Dag 1 Aankomst in Utrecht
Aankomst in Utrecht
Dag 2 Utrecht – Amsterdam
62 km
Via de Vecht en de Amstel fietst u naar Amsterdam. Typerend voor deze omgeving zijn de vele buitenhuizen, landgoederen en
theekoepeltjes, die de Amsterdamse kooplieden in de 17e en 18e eeuw hebben laten bouwen.
Dag 3 Amsterdam – Zandvoort
32 km
Nadat u de historische, sfeervolle en levendige stad Amsterdam hebt verlaten, fiets u door het gebied Zuid-Kennemerland, kleurrijk
en rijk aan natuur. In Zandvoort overnacht u praktisch direct aan zee.
Dag 4 Zandvoort – Scheveningen
43 km
U fietst door duinenrijen en tulpenvelden. Aan de kust zijn vele badplaatsen zoals Katwijk, Wassenaar en Scheveningen met grote,
levendige zeestranden maar ook kleine, gezellige "familie”stranden.
Dag 5 Scheveningen – Rotterdam
64 km
Fietsend langs de Noordzeeduinen passeren we de badplaatsen Kijkduin en Hoek van Holland, het oude vissersdorp Maassluis,
de molens en jeneverstokerijen in Schiedam en vervolgens bereikt u dan het vroegere vissersdorp Vlaardingen en Rotterdam.
Dag 6 Rotterdam – Papendrecht
31 km
Rotterdam heeft een groot aanbod van musea, winkels, uitgaansgelegenheden en andere mogelijkheden tot vermaak. Via
Kinderdijk fietst u naar Papendrecht.
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Dag 7 Papendrecht – Gorinchem
59 km
Langs de rand van het Eiland van Dordrecht, deel van het Nationale Park De Biesbosch, een bijzonder zoetwatergebied, bereikt u
Gorinchem. Voordat u in Gorinchem aan komt kunt u indien u wenst met de boot de waal over om een bezoekje te brengen aan
het beruchte en interessante slot Loevesteijn. Ook het vlakbij gelegen stadje Woudrichem is de moeite van het bezichtigen zeker
waard.
Dag 8 Gorinchem – Utrecht
58 km
In de stadjes Woudrichem en Gorinchem is de historie nog levendig aanwezig . Dat bevestigen de vestingwallen , stadspoorten,
arsenalen en andere monumenten. De fietstocht voert terug naar Utrecht, de op vier na grootste stad van Nederland, met haar
bijzondere architectuur, talrijke musea, honderden jaren oude grachten met z’n werven, aardige winkelstraten en leuke cafés en
kroegen.
Dag 9 De terugreis
Na het ontbijt vertrekt u weer naar huis.

Prijzen, data, boeken
Start:
Dagelijks mogelijk vanaf 1 mei t/m 22 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
GPS
Startplaats:
Utrecht

Accommodaties
Utrecht - Hotel Mitland****
Amsterdam - Westcord Art Hotel*** & ****
Zandvoort - Palace Hotel Zandvoort****
Scheveningen - Boulevard Hotel***
Rotterdam - Hotel SS Rotterdam****
Papendrecht - Apollo Hotel Papendrecht****
Gorinchem - Hotel Gorinchem***

€
1,035.00
795.00
240.00
70.00
€
20.00
60.00

€ 2.75 x 8
€ 5.00 x 8
€ 3.00 x 8
€ 6.00 x 8
€ 6.00 x 8
€ 5.00 x 8
€ 6.00 x 8
€ 17.50 x 8
per stuk
per stuk

€
80.00
96.00
160.00
200.00
€
22.00
40.00
24.00
48.00
48.00
40.00
48.00
140.00
10.00
20.00
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Praktische info
8 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

