Parels van het Oosten - 7 dagen
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Parels van het Oosten
7 dagen, € 575

Introductie
Een heerlijke combinatie van al het moois dat het Oosten van Nederland heeft te bieden en dat in combinatie met prachtige
hotels. U fietst in de Achterhoek, het rivierengebied van Rijn, Waal en IJssel, ook een mooie tocht door het Rijk van Nijmegen
en een ronde over de Veluwe. Kan het nog afwisselender? Kijk ook even bij de selectie fraaie hotels waar u zult overnachten
en uw keuze is snel gemaakt. Naast al het natuurschoon komt u ook in gezellige steden als Arnhem, Nijmegen, Doetinchem
en Zutphen waar u fijn kunt uitblazen op een terrasje langs de rivier of op het centrale plein.

Dag tot dag
Dag 1 Doetinchem
Aankomst in hotel "Villa Ruimzicht" in Doetinchem.
Dag 2 Doetinchem - Nijmegen
50 km
Een fietstocht van Doetinchem naar Nijmegen door de binnenlanden naar Hoch Elten en het pontje bij Millingen aan de Rijn.
Dag 3 Rondrit Rijk van Nijmegen
45 km
Deze heerlijke tocht brengt u dwars door het Rijk van Nijmegen, ondermeer over de "beroemde" 7 heuvelenweg. Hier waant u zich
al in een stukje Duitsland met het licht golvende landschap dat onder uw banden doorrolt. Dan door de bossen bij Groesbeek en
over de Mookerhei weer terug naar Berg en Dal waar u zult overnachten.
Dag 4 Nijmegen - Zutphen
69 km
Vandaag fietst u via Arnhem, over de Veluwe en door het leuke dorpje Eerbeek naar de Hanzestad Zutphen. In Arnhem en
omgeving is natuurlijk van alles te doen maar u zou ook een bezoek kunnen brengen aan het kasteel Rosendael in Rozendaal met
de beroemde bedriegertjes, vlak na Arnhem.
Dag 5 Rondrit Zutphen (30 tot 60 km)
32 km
Vandaag de keuze uit meerdere routes. Eerst volgt u tot aan Gorssel de rechteroever van de IJssel. U neemt daar het veer en
komt uit in een fraai uiterwaardengebied. Een café en landbouwmuseum De Kribbe, liggen vlakbij. U kunt hier via de linkeroever
van de IJssel, met onderweg Slot Nijenbeek, terug naar Zutphen. Liefhebbers fietsen ook naar de oude, Overijsselse hanzestad
Deventer of het kleine stadje Bronkhorst. Via een mooie fietsronde keren ook zij terug naar Zutphen.
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Dag 6 Zutphen - Doetinchem
50 km
Fiets via Almen en door het leuke dorpje Zelhem weer terug naar Doetinchem. Kasteel Vorden ligt op de route en is de moeite
waard om een kijkje te nemen.
Dag 7 einde arrangement
Na het ontbijt eindigt uw arrangement.

Prijzen, data, boeken
Start:
Dagelijks mogelijk vanaf 1 april t/m 24 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
Extra bagage
Aanhangfiets
Kinderkar
Fietshelm
Startplaats:
Nijmegen, Doetinchem of Zutphen

€ 2.75 x 6
€ 5.00 x 6
€ 3.00 x 6
€ 6.00 x 6
€ 5.00 x 6
€ 6.00 x 6
€ 17.50 x 6
per stuk

Accommodaties
Doetinchem - Hotel Villa Ruimzicht****
Nijmegen/Berg en Dal - Fletcher Parkhotel Val Monte****
Zutphen - Hampshire Hotel 's Gravenhof Zutphen****

€
755.00
575.00
180.00
70.00
€
60.00
72.00
120.00
150.00
€
16.50
30.00
18.00
36.00
30.00
36.00
105.00
10.00
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Praktische info
6 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

Doetinchem

Parkeermogelijkheden bij starthotel

GPS tracks beschikbaar

Eventuele veerovertochten zijn niet inclusief

