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Groene Hart Tour
5 dagen, € 415

Introductie
Het Groene Hart, een afwisselend polderlandschap tussen de grote steden
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, is ontstaan door de vorming van
veen en vervolgens heeft turfwinning plaatsgevonden.
Dé plek waar Holland echt Holland is. Laaggelegen veenweiden met grazende
koeien, uitgestrekte polders onder fraaie luchten, plassengebieden en oude
waterlopen. Maar ook bijzonder cultuurhistorisch erfgoed in stadjes met een
karakteristieke oude binnenstad, dorpen met monumentale boerderijen, oude
vestingwerken en rivieren.

Dag tot dag
Dag 1 Aankomst in Utrecht
Aankomst in Utrecht. Het hotel ligt in de stad Utrecht en daar vindt u talrijke bezienswaardigheden, winkels, musea en goede
uitgaansmogelijkheden.
Dag 2 Utrecht - Amsterdam
Langs het prachtige meanderende riviert de Vecht fietst u naar Amsterdam. Typerend voor deze omgeving zijn de vele
landgoederen en theekoepels die rijke Amsterdamse kooplieden in de 17e en 18e eeuw hebben laten bouwen.

63 km

Dag 3 Amsterdam - Gouda
79 km
Na bezoek aan en overnachting in Amsterdam voert onze rit naar Gouda, dwars door het Groene Hart met karakteristieke oude
Hollandse stadjes en dorpjes.
Het is mogelijk deze dag in tweeën te delen door een extra overnachting in Woerden.
De afstanden worden dan Amsterdam - Woerden 48 km, Woerden - Gouda 38 km.
Dag 4 Gouda - Utrecht
50 km
De stad Utrecht dankt haar levendige karakter voor het grootste deel aan de prachtige grachten, die dankzij de zgn. werven met
terrasjes direct aan het water nergens anders te vinden zijn. Hier kan men midden in de stad en ook nog aan het water op een
terrasje van de dag genieten.
Dag 5 De terugreis
Na het ontbijt vertrekt u weer naar huis.
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Prijzen, data, boeken
Start:
Dagelijks mogelijk vanaf 1 april t/m 26 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.
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

€
535.00
415.00
120.00
70.00
€
10.00
€
10.00
€
20.00

60.00

€ 2.75 x 4
€ 5.00 x 4
€ 3.00 x 4
€ 6.00 x 4
€ 6.00 x 4
€ 5.00 x 4
€ 6.00 x 4
€ 17.50 x 4
per stuk
per stuk

Accommodaties
Utrecht - Hotel Mitland****
Amsterdam - Westcord Art Hotel*** & ****
Gouda - Best Western Hotel Gouda****

€
40.00
48.00
80.00
100.00
€
11.00
20.00
12.00
24.00
24.00
20.00
24.00
70.00
10.00
20.00
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Praktische info
4 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

