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Grote Steden Tour
14 dagen, € 1265

Introductie
Talloze mogelijkheden…
Op de fiets ontdekt u de talloze mogelijkheden van deze afwisselende fietstocht.
Westelijk en
midden- Nederland lokken u zowel met weidse polderlandschappen,
bloembollenvelden en
natuurgebieden, als met schilderachtige, historische stadjes, eigentijdse
architectuur en vele
bezienswaardigheden, bewijzen van de rijke handels- en visserij-geschiedenis.
U fietst op fietspaden dwars door steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

Dag tot dag
Dag 1 Aankomst in Utrecht
Aankomst in Utrecht. De stad Utrecht is dichtbij en daar vindt u talrijke bezienswaardigheden, winkels, musea en goede
uitgaansmogelijkheden.
Dag 2 Utrecht - Harderwijk
61 km
Langs de verdedigingswerken van de Hollandse Waterlinie en langs de oevers van diverse verscheiden meren en plassen bereikt
u Harderwijk.
Dag 3 Harderwijk - Enkhuizen
61 km
U fietst langs boerderijen, door bossen en het groene, agrarische Flevoland. Dan gaat u met de fiets over de dijk dwars door het
IJsselmeer naar Enkhuizen . Enkhuizen is een belangrijk toeristisch centrum, in de Gouden Eeuw een zeer belangrijke havenstad,
wat nog duidelijk blijkt uit de vele historische gebouwen en huizen.
Dag 4 Enkhuizen - Alkmaar
59 km
Stille dorpjes en een landelijke omgeving vindt u nog steeds hier in dit gebied met zijn stolpboerderijen en molens, boomgaarden
en tulpenvelden. Hoorn heeft zijn welvaart te danken aan de glorietijd van de Gouden Eeuw. Vandaag wordt er van IJsselmeerkust
naar Noordzeekust gefietst , waarbij u ook dwars door Alkmaar gaat, de bekende kaasstad.
Dag 5 Alkmaar - Zandvoort
57 km
De Noordzeekust biedt u een combinatie van kilometerslange zandstranden en een schitterende natuur. De dorpen langs de kust
zoals Heiloo, Egmond of Castricum aan zee hebben allemaal hun eigen karakter.
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Dag 6 Zandvoort - Amsterdam
32 km
Van Zandvoort gaat de route naar Haarlem, een prachtige historische stad. Al vanuit de verte domineert de gotische basiliek St.
Bavo het silhouet van de stad. Bewonder de schilderachtige gevels, musea en andere bezienswaardigheden. Aan het eind van
deze afstand wacht u de historische, sfeervolle en levendige stad Amsterdam. Deze stad heeft voor iedereen weer nieuwe
verrassingen, bij wijze van spreken op elke hoek van de straat.
Dag 7 Amsterdam - Utrecht
61 km
Direct langs de rivier de Amstel gaat u richting Ouderkerk aan de Amstel. Aan de oevers van het riviertje de Vecht, herleeft het
verleden van de Gouden Eeuw met prachtige landgoederen en buitenhuizen. De stad Utrecht "lonkt naar u met haar historische
sfeer. Nergens anders zijn zulke terrasjes en wandelpaden direct aan het water te vinden.
Dag 8 Utrecht - Gouda
62 km
Langs talrijke landhuizen, kastelen, bossen en parken in de provincie Utrecht bereikt u de oude kaasstad Gouda.
Dag 9 Gouda - Scheveningen
64 km
Door het open weidegebied fietst u richting Den Haag, de Koninklijke residentie en regeringszetel van Nederland. Den Haag biedt
vele bezienswaardigheden, musea, shoppingmogelijkheden en evenementen.
Dag 10 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. U
kunt ook kiezen voor een 14 km kortere fietsroute, via de prachtige stad Delft, de woonplaats van de bekende schilder Johannes
Vermeer (1632-1675)
Dag 11 Rotterdam - Papendrecht
31 km
De grote en levendige havenstad Rotterdam heeft een groot aanbod van musea, winkels uitgaansgelegenheden en andere
mogelijkheden tot vermaak.
Dag 12 Papendrecht - Gorinchem
59 km
Langs de rand van het Eiland van Dordrecht, grenzend aan het Nationale Park De Biesbosch, een bijzonder zoetwatergebied,
fietst u langs polders, molens, knotwilgen, grazige weiden vol koeien, boerderijen lieflijke dorpjes, historische stadjes en brede
rivieren. In de stadjes Gorinchem en Woudrichem is de historie nog levendig aanwezig. 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.
Dag 13 Gorinchem - Utrecht
58 km
De route van vandaag brengt u in Leerdam, de stad waarin het ambacht van glasblazen nog volop wordt uitgeoefend en in ere
wordt gehouden. In het Glascentrum demonstreren glasblazers uit vele landen hun oude, eerbiedwaardige handwerk. Aan het
einde van uw fietstocht bereikt u weer de stad Utrecht, de op vier na grootste stad van Nederland, met haar bijzondere
architectuur, talrijke musea, honderden jaren oude grachten en werven, aardige winkelstraten en leuke cafés en kroegen.
Dag 14 De terugreis
Na het ontbijt vertrekt u weer naar huis.
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Prijzen, data, boeken
Start:
Dagelijks mogelijk vanaf 1 mei t/m 17 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
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
Kinder zitje
Fiets diefstalverzekering
E-bike diefstalverzekering
Diefstalverzekering premium fiets
Extra bagage
Aanhangfiets
Kinderkar
Fietshelm
GPS
Startplaats:
Utrecht

€
1,655.00
1,265.00
390.00
70.00
€
10.00
€
35.00
10.00
€
20.00

60.00

€ 2.75 x 13
€ 5.00 x 13
€ 3.00 x 13
€ 6.00 x 13
€ 6.00 x 13
€ 5.00 x 13
€ 6.00 x 13
€ 17.50 x 13
per stuk
per stuk

Accommodaties
Utrecht - Hotel Mitland****
Harderwijk - Best Western Hotel Baars****
Enkhuizen - Hotel de Koepoort****
Alkmaar - Grand Hotel Alkmaar****
Zandvoort - Palace Hotel Zandvoort****
Amsterdam - Westcord Art Hotel*** & ****
Gouda - Best Western Hotel Gouda****
Scheveningen - Boulevard Hotel***
Rotterdam - Hotel SS Rotterdam****
Papendrecht - Apollo Hotel Papendrecht****
Gorinchem - Hotel Le Bon Aparte***

€
130.00
156.00
260.00
325.00
€
35.75
65.00
39.00
78.00
78.00
65.00
78.00
227.50
10.00
20.00
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Praktische info
13 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

