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Duinhotel Burgh Haamstede
6 dagen, € 485

Introductie
Bij aankomst in de provincie Zeeland voelt u gelijk het vakantiegevoel over u heen
komen. De zilte geur van de zee, het uitzicht op het water en de natuurlijke
schoonheid zorgen voor rust, vrijheid en ruimte voor recreatie. Laat u betoveren en
geniet van deze magische regio. Zeeland heeft veel moois te bieden. De
Deltawerken zijn wereldberoemd. Met de bouw van dit systeem van dammen,
dijken en sluizen werd begonnen kort na de katastrofisch overstromingen van de
1953. Zelfs het landschap, de natuur, de Zeeuwse eilanden met uitgestrekte
polders, groene velden, duinen en bijna sneeuwwitte stranden zijn beroemd en
populair. De oorspronkelijke oud-Nederlandse steden en dorpen nemen u mee
terug naar de goede oude tijd. Een verblijf in Zeeland is zonder twijfel een unieke
ervaring en het uitgestrekte vlakke landschap is ideaal om te fietsen.
Als u op de aankomst- en/of vertrekdag wilt fietsen, vraag dan middels het
opmerkingenveld in het boekingsformulier extra dagen fietshuur aan.

Dag tot dag
Dag 1 Aankomst in Burgh-Haamstede
Aankomst in Burgh-Haamstede
Dag 2 Rondrit Noord-Beveland Walcheren
56 km
De Oosterscheldekering (Nederlands: Oosterscheldekering) is onderdeel van de Deltawerken, die de provincie Zeeland moet
beschermen tegen stormvloeden en overstromingen. De route van vandaag brengt u over naar het eiland van de versterkte NoordBeveland. Noord-Beveland is het kleinste van de eilanden van Zeeland en uniek gelegen tussen de Noordzee, de Oosterschelde
en het prachtige watersportgebied het Veerse meer. Op deze route door groene velden en originele Zeeuwse dorpjes, waar de tijd
lijkt stil te staan, denkt je dat je in een andere wereld bent. Neem de veerboot naar het prachtige dorpje Veere - een goede plek
voor een heerlijke lunch met vis specialiteiten.
Dag 3 Rondrit Schouwen-Duiveland
45 km
Vandaag ontdekt u tijdens deze rondrit het eiland Schouwen-Duiveland met de grote verscheidenheid aan natuurlijke
landschappen, bloemen en vogels. Laat u betoveren door witte stranden, groene duinen, bossen en uitgestrekte weilanden. Eerst
fiets u van het centrum van Burgh Haamstede langs het kasteel Haamstede, naar de beroemde badplaats Renesse. Een prima
plek om op het terras te genieten met een kopje koffie en gebak. Vervolgens gaat u verder door weiden en kleine dorpjes en dan
richting Oosterschelde.
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Dag 4 Rondrit Goeree-Overflakkee
59 km
De huidige fietstocht brengt ons naar het eiland Goeree-Overflakkee naar Ouddorp. Geniet van het prachtige landschap met
uitgestrekte polders, duinen en de gouden zandstranden. Over de Grevelingendam bereik u Ouddorp, het oudste dorp van
Goeree-Overflakkee. Veel Nederlandse en Duitse toeristen een bezoek aan de plaats vanwege de prachtige ligging aan de zee.
Ouddorp is ook een populaire plek voor surfers. Geniet van een kopje koffie of een drankje in een van de cafes. Volg dan de
aanwijzingen en verder terug naar het eiland Schouwen-Duiveland. Vergeet niet om enkele typische Zeeuwse specialiteiten,
zoals een "bolus" (zoet gebak) of een "Schouws Aalroll" (Aalbrötchen) te proberen.
Dag 5 Rondrit Schouwen-Duivenland - Zierikzee
55 km
Vandaag wacht weer een unieke ervaring op u. U blijft op het eiland Schouwen en fietst naar Zierikzee. Een mooie plek met een
lange geschiedenis. Een heilig gebouw in Zierikzee is de Lutherse Kerk. Van half juli tot eind augustus kunt u met een veerboot
van Zierikzee over de Colijnsplaat terug varen naar Burgh Haamstede. Het is ook mooi om met de fiets langs de Oosterschelde en
door het Natuurpark Tureluur te fietsen. Als het weer niet zo goed is, trakteer uzelf dan op een ontspannende dag in het hotel. De
sauna warmt u heerlijk op en dan bent u zo de vochtige buitenlucht vergeten.
Dag 6 Terugreis
Na het ontbijt keert u terug naar uw huis.

Prijzen, data, boeken
Start:
Dagelijks mogelijk vanaf 1 april t/m 25 september
Prijs p.p.
1-persoonskamer, ontbijt
2-persoonskamer, ontbijt
Diner
Extra nacht (logies/ontbijt)
Season surcharges
2020-07-01 - 2020-08-31
Huurfiets
Kinderfiets
Hybride
Elektrische fiets
Extra service
Fietspechpas
Kinder zitje
Fiets diefstalverzekering
E-bike diefstalverzekering
Aanhangfiets
Kinderkar

€ 2.75 x 5
€ 5.00 x 5
€ 3.00 x 5
€ 6.00 x 5
€ 6.00 x 5
€ 17.50 x 5

Accommodaties
Burgh-Haamstede - Fletcher Duinhotel****

€
685.00
485.00
150.00
70.00
€
10.00
€
50.00
60.00
125.00
€
13.75
25.00
15.00
30.00
30.00
87.50
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Praktische info
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

Rotterdam / Middelburg

Parkeermogelijkheden bij starthotel

GPS tracks beschikbaar

Eventuele veerovertochten zijn niet inclusief

