IJsselmeer Grand Tour - 10 dagen
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IJsselmeer Grand Tour
10 dagen, € 840

Introductie
De IJsselmeer Grand Tour verrast u met het historische landschap, een route langs
de mooiste
en rustigste weggetjes en fietspaden, die je als fietser kunt aantreffen. Op veel
plaatsen fietst u
langs kronkelende dijkjes en door en langs mooie, oude vissers- en handelsstadjes
die het
huidige IJsselmeer omringen. U kunt genieten van de grote variatie aan
aantrekkelijke
landschappen die deze fietsroute kenmerkt.
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
Vanaf Huizen fiets u via Muiden, Weesp en Naarden richting Amsterdam. Huizen zelf grenst aan het Goois natuur-reservaat, een
prachtig bos- en heidegebied.
Onze hoofdstad, heet u van harte welkom met om maar wat te noemen zijn romantische grachten, bruggen en meer dan 600.000
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.
Dag 3 Amsterdam - Hoorn
61 km
Deze prachtige tocht voert u langs de waterkant van het Hoornsche Hop en het Markermeer langs en door mooie stadjes en
dorpen als Monnickendam, 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.
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Dag 4 Hoorn - Medemblik
49 km
De fietsroute van vandaag gaat geheel langs de kust van de vroegere Zuiderzee. Knusse oude dorpjes en vooral ook ruimte en
rust, vindt u nog steeds in dit deel van West-Friesland met stolpboerderijen en molens, grote akkers met allerlei soorten groenten,
vooral veel koolsoorten en uien. Stadjes als Hoorn, Enkhuizen met zijn openlucht Zuiderzeemuseum en Medemblik zijn echt de
moeite van het bekijken waard.
Dag 5 Medemblik - Makkum
59 km
Van Medemblik fietst u naar de Afsluitdijk. U fietst langs de kust van het IJsselmeer, door de West-Friesland en het
Wieringermeer naar Den Oever. Bij Den Oever begint de Afsluitdijk met de haast onafzienbare watervlakten van het IJsselmeer
(zoet water) en de Waddenzee (zout water). Wanneer u de Afsluitdijk over bent is het nog maar een héél klein stukje tot Makkum.
Vanaf 1 april 2019 tot 1 april 2022 is het fietspad van de Afsluitdijk afgesloten. Fietsers kunnen tijdens de afsluiting van
het fietspad kosteloos gebruik maken van een fietsbus, daarin worden ook de fietsen vervoert. De bus rijdt eens per uur.
Dag 6 Makkum - Oudemirdum / Rijs
45 km
Uw fietsroute zoekt weer de IJsselmeerkust op en gaat naar het meest zuid-westelijke puntje van Friesland, het aardige
voormalige Hanzestadje Stavoren. Via de interessante oude stadjes Workum (met het Jopie Huisman Museum) en Hindeloopen.
Tussen Piaam en Gaast is aan de IJsselmeerkant een groot natuurgebied. Tenslotte bereikt u uw hotel in het kleine dorpje
Oudemirdum.
Dag 7 Oudemirdum / Rijs - Zwartsluis
65 km
Via het glooiende en bosrijke Gaasterland fiets u Oudemirdum uit. U fietst deze dag regelrecht in de Kop van Overijssel, een
waterrijk aaneengesloten laagveenmoerasgebied De Wieden en De Weerribben. In Lemmer is het in het zomerseizoen een drukte
van belang met de pleziervaart bij de sluizen. U volgt ongeveer, vanaf Lemmer, de grens tussen het oude land en de NoordOostpolder.
Dag 8 Zwartsluis - Harderwijk
62 km
Langs de noordkant van de Veluwe met aan de rechterhand de Veluwerandmeren fietst u via Genemuiden naar IJsselmuiden over
de oude Kamperzeedijken en via de prachtige Hanzestad Kampen met z’n mooie stadspoorten aan de IJsselkant naar Harderwijk.

Dag 9 Harderwijk - Huizen
49 km
Vanuit Harderwijk fietst u langs de oevers van de Veluwerandmeren. De grootste charme van dit gebied is de combinatie van bos,
water en polderland.
Dag 10 De terugreis
Na het ontbijt vertrekt u weer naar huis
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Prijzen, data, boeken
Start:
Dagelijks mogelijk vanaf 1 april t/m 21 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
Extra bagage
Aanhangfiets
Kinderkar
Fietshelm
GPS
Startplaats:
Huizen

Accommodaties
Huizen - Fletcher Hotel Nautisch Kwartier***
Amsterdam - Westcord Art Hotel*** & ****
Hoorn - Hotel de Keizerskroon***
Medemblik - Hotel Medemblik***
Makkum - Beach Hotel de Vigilante***
Oudemirdum - Hotel Boschlust***
Zwartsluis - Hotel Zwartewater****
Harderwijk - Best Western Hotel Baars****

€
1,110.00
840.00
270.00
70.00
€
20.00
60.00

€ 2.75 x 9
€ 5.00 x 9
€ 3.00 x 9
€ 6.00 x 9
€ 5.00 x 9
€ 6.00 x 9
€ 17.50 x 9
per stuk
per stuk

€
90.00
108.00
180.00
225.00
€
24.75
45.00
27.00
54.00
45.00
54.00
157.50
10.00
20.00
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Praktische info
9 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

Amersfoort

Parkeermogelijkheden bij starthotel

GPS tracks beschikbaar

Eventuele veerovertochten zijn niet inclusief

