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Achterhoek en Veluwe
6 dagen, € 425

Introductie
In samenwerking met het luxe en prachtige Villa Ruimzicht Hotel hebben wij een
prachtige 6 daagse fietsvakantie ontwikkeld. Het imposante monumentale hotel is
bijzonder gelegen in een park aan de rand van het centrum van Doetinchem. Dit
hotel is de ideale uitvalbasis voor onbegrensde fietsmogelijkheden langs de vele
mooie plekjes van de Graafschap in de Achterhoek. De Graafschap is een gebied
met een prachtige landschap. Het hotel en de omgeving biedt u precies wat u zoekt:
een ontspannen sfeer, een rustige ambiance en nog gemeende gastvrijheid.

Dag tot dag
Dag 1 Aankomst in Doetinchem
Aankomst in Doetinchem
Dag 2 Rondrit de Graafschap-Zuid
39 km
Na het uitgebreide ontbijtbuffet gaat u op de fiets naar het Montferland ten zuiden van Doetinchem. Groen, afwisselend en volop
historie. Zo typeer je het Montferland, kleine dorpjes liggen rondom verscholen tussen de glooiende heuvels, bossen en akkerland
en in hun midden het middeleeuwse stadje. Houd er rekening mee dat niet heel Nederland plat is. Als u deze vakantie boekt, zult u
wat glooiend terrein tegenkomen. De route van vandaag voert u naar 's Heerenberg, bekend om zijn indrukwekkende
middeleeuwse kasteel Huis Bergh. Dit kasteel is zeker een bezoek waard.
U kunt vandaag ook kiezen voor een langere route van 49 km die u naar Duitsland voert. Deze route heeft een extra lusje vanuit
Stokkum over Elten en de Elterberg. Vanaf de Elterberg heeft u een mooi uitzicht op de imposante Rijnbrug en de Rijnvallei bij
Emmerich.
Dag 3 Rondrit de Graafschap-West
56 km
Na het ontbijt gaat het vandaag naar het mooie stadje Doesburg. U volgt min of meer stroomafwaarts de Oude IJssel, die in
Duitsland ontspringt, naar Laag-Keppel. Laag-Kepppel heeft een bezienswaardige oude dorpsstraat die uitkomt op een
watermolen aan de Oude IJssel. Ook een stop waard is het Hanzestadje Doesburg. De stad heeft een historisch centrum met
talrijke fraai gerestaureerde monumenten. De bezoeker kan er genieten van kunst, cultuur, leuke winkeltjes en gezellige
restaurants. Na Doesburg volgt u het fraaie IJsseldal naar het pittoreske stadje Bronkhorst, het kleinste stadje van Nederland dat
nog steeds een middeleeuwse sfeer uitademt. Via het mooie dorpje Hoog Keppel en de Kruisbergsche Bossen fiets u terug naar
Doetinchem.
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Dag 4 Rondrit de Graafschap-Noord
44 km
Vandaag verkent u het noorden van de Graafschap en komen in o.m. Zelhem, 'Het Groene Hart van de Achterhoek'. U fietst door
een liefelijk landschap van weilanden, akkers, bosgebieden en landgoederen, afgewisseld met kleine buurtschappen.
Het Gelderse Hengelo is een aardig dorpje om even een pauze in te lassen. Via de Kruisbergsche Bossen bereikt u Doetinchem
weer.
Als u zin heeft in extra kilometers, kunt u voor de langere route van 56 km kiezen die naar Vorden gaat, een mooi dorpje omsloten
door fraaie landgoederen en bossen. Het fotogenieke Kasteel Vorden is zeker een bezoek waard.
Dag 5 Rondrit de Graafschap-Oost
55 km
Vandaag fietst u door een prachtige omgeving, bestaande uit natuurgebieden, landgoederen, weilanden en akkers. U volgt de
Oude IJssel naar de dorpjes Terborg en Ulft, nabij de Duitse grens. Via de bossen bij landgoed Slangenburg fietst u terug naar
Doetinchem.
U heeft de keuze voor een langere route van 10 kilometer extra, die u via Landgoed Landfort naar het waterkasteel in het Duitse
Anholt voert.
Dag 6 De terugreis
Na het ontbijt gaat u weer terg naar 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)
Huurfiets
Kinderfiets
Hybride
Premium fiets
Elektrische fiets
Extra service
Fietspechpas
Kinder zitje
Fiets diefstalverzekering
E-bike diefstalverzekering
Diefstalverzekering premium fiets
Aanhangfiets
Kinderkar
Fietshelm
Startplaats:
Doetinchem

Accommodaties
Doetinchem - Hotel Villa Ruimzicht****

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

€
575.00
425.00
175.00
70.00
€
50.00
60.00
100.00
125.00
€
13.75
25.00
15.00
30.00
30.00
30.00
87.50
10.00
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Praktische info
5 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

Doetinchem

Parkeermogelijkheden bij starthotel

GPS tracks beschikbaar

Eventuele veerovertochten zijn niet inclusief

