Zand en Zee Tour - 11 dagen
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Zand en Zee Tour
11 dagen, € 960

Introductie
Over de mooiste paden voert deze ontdekkingsreis per fiets langs (en "over”) het
IJsselmeer
en de Noordzee. Dit gebied omvat veel interessante dorpen en steden, die u zeker
een bezoek
zou moeten brengen. Musea en cultuurschatten, maar ook terrassen en
winkelstraten horen
daar vanzelfsprekend bij.
Een groot duinengebied aan de kust trekt aan u voorbij en het landschap met veel
bossen
nodigt uit om te gaan wandelen of fietsen. Tussen de zee en het duingebied,
bloembollenvelden en badplaatsen geeft het hele kustgebied een bonte keus aan
activiteiten.
In het grootse en moderne Rotterdam kunt u moderne architectuur bewonderen,
maar ook de
historische Oude haven en het karakteristieke Delfshaven.

Dag tot dag
Dag 1 Aankomst in Utrecht
Aankomst in Utrecht
Dag 2 Utrecht - Harderwijk
61 km
De grootste charme van dit gebied is de combinatie van bos, water en polderland. Langs de oevers van de Randmeren bereikt u
het oude, interessante Hanzestadje Harderwijk.
Dag 3 Harderwijk - Enkhuizen
61 km
U fietst langs boerderijen, door bossen en het groene, agrarische Flevoland. Dan gaat u per fiets over de dijk, dwars door het
IJsselmeer naar Enkhuizen.
Dag 4 Enkhuizen - Alkmaar
59 km
Vandaag wordt er van de IJsselmeerkust naar de Noordzeekust gefietst, waarbij u bijvoorbeeld dwars door Alkmaar komt, de
bekende kaasstad. Hoorn heeft zijn welvaart te danken aan de glorietijd van de Gouden Eeuw.
Dag 5 Alkmaar - Zandvoort
57 km
De Noordzeekust biedt een combinatie van kilometerslange zandstranden en prachtige natuur.
Dag 6 Zandvoort - Scheveningen
43 km
U fietst door en langs duinenrijen en en bloembollenvelden. Aan de kust liggen vele badplaatsen zoals Katwijk, Wassenaar en
Scheveningen, met grote, levendige zandstranden, maar ook kleine, gezellige "familiestranden.
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Dag 7 Scheveningen - Rotterdam
Langs de Noordzeeduinen komen we via de badplaatsen Kijkduin en Hoek van Holland, het oude vissersdorp Maassluis,
Schiedam met zn molens en jeneverstokerijen in het voormalige vissersdorp Vlaardingen en daarna Rotterdam.

64 km

Dag 8 Rotterdam - Papendrecht
31 km
Rotterdam heeft een groot aanbod van musea, winkels, uitgaansgelegenheden en andere mogelijkheden tot vermaak.
Dag 9 Papendrecht - Gorinchem
59 km
Langs de rand van het Eiland van Dordrecht, grenzend aan het Nationale Park De Biesbosch, een bijzonder zoetwatergebied,
fietst u door en langs polders, molens, knotwilgen, grazige weiden vol koeien, boerderijen, lieflijke dorpjes, historische stadjes en
brede rivieren. 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 10 Gorinchem - Utrecht
58 km
In de stadjes Gorinchem en Woudrichem is de historie nog levendig aanwezig. Dat blijkt uit de vestingwallen, stadspoorten,
arsenalen en andere monumenten. Uw bestemming is de stad Utrecht, de op vier na grootste stad van Nederland, met haar
bijzondere architectuur, talrijke musea, honderden jaren oude grachten met zn werven, aardige winkelstraten en leuke cafés en
kroegen.
Dag 11 De terugreis
Na het ontbijt vertrekt u weer naar huis

Prijzen, data, boeken
Start:
Dagelijks mogelijk vanaf 1 mei t/m 20 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.
Bellevue Groothoofd, Dordrecht
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

€ 2.75 x 10
€ 5.00 x 10
€ 3.00 x 10
€ 6.00 x 10
€ 6.00 x 10
€ 5.00 x 10
€ 6.00 x 10
€ 17.50 x 10
per stuk
per stuk

€
1,260.00
960.00
300.00
70.00
€
10.00
€
30.00
€
100.00
120.00
200.00
250.00
€
27.50
50.00
30.00
60.00
60.00
50.00
60.00
175.00
10.00
20.00
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Accommodaties
Utrecht - Hotel Mitland****
Harderwijk - Best Western Hotel Baars****
Enkhuizen - Hotel de Koepoort****
Alkmaar - Grand Hotel Alkmaar****
Zandvoort - Palace Hotel Zandvoort****
Scheveningen - Boulevard Hotel***
Rotterdam - Hotel SS Rotterdam****
Papendrecht - Apollo Hotel Papendrecht****
Gorinchem - Hotel Le Bon Aparte***

Praktische info
10 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

