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Tulpen Route
5 dagen, € 425

Introductie
Deze heerlijke tocht door de Bollenstreek is met name aan te raden in april t/m half
mei. Een beetje afhankelijk van het weer, staan de bollenvelden dan in volle bloei
en is de Keukenhof geopend zodat u alles van de bloemen te weten zult komen.
Daarnaast zijn de historische plaatsen Amsterdam, Haarlem en Leiden fantastisch
om te verblijven en 's avonds een terrasje te pakken als het weer mee zit. Fietst u
de eerste dag nog alleen het laatste gedeelte door de tulpen, op dag twee kunt u
uw hart ophalen. De tocht is die dag ook relatief kort, zodat een uitgebreid bezoek
aan de Keukenhof tot de mogelijkheden behoort. De terugweg vanuit Leiden voert u
dwars door de groen weiden en blauwe meren van het Groene Hart naar Uithoorn,
waarna de fraaie rivier de Amstel uw gids is naar Amsterdam.
Kijkt u ook eens naar onze Tulpenreis in de Kop van Noord-Holland.

Dag tot dag
Dag 1 Aankomst in Amsterdam
Uw fietsvakantie begint in Amsterdam, volgens velen hét juweel van Europa. Met zóveel vertier en bezienswaardigheden, is een
bruisender begin van uw fietsvakantie bijna niet denkbaar. Komt u tijdig aan in Amsterdam, maakt u dan een eerste wandeling
door het gezellige centrum. Alleen al met het bekijken van de karakteristieke herenhuizen en de prachtige zeventiende-eeuwse
grachten (UNESCO status), kunt u zich een dag vermaken. Heeft u tijd en energie over? Wandel dan verder door het befaamde
‘red light district’ dat jaarlijks miljoenen toeristen trekt, of bewonder de vele straatartiesten op het Rembrandtplein.
Dag 2 Amsterdam - Haarlem
53 km
Al snel zult u merken dat Amsterdam een stad is waarvan u geen genoeg krijgt, maar het is vandaag tijd om de eerste tulpen te
gaan aanschouwen. Aan het begin van de ochtend is het al tijd om de levendige hoofdstad te verlaten. De drukte van de stad
maakt al snel plaats voor een uniek landschap. In het gebied Kennemerland vindt u een unieke variëteit aan natuurschoon, zoals
uitgestrekte polders, unieke heemtuinen, diepe bossen en een prachtig veengebied. Voor Haarlem fietst u in zuidelijke richting en
komt u eerst langs Cruquius, waar zich het grootste stoomgemaal ter wereld bevindt. Net na Bennebroek dienen zich de eerste
tulpenvelden aan. Vandaag een korte eerste blik op de tulpen, morgen uitgebreid! U overnacht vandaag in de typisch Hollandse
stad Haarlem, die rijk is aan kunst en cultuur, monumenten, en gezellige restaurants en cafés.
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Dag 3 Haarlem - Leiden
38 km
Zijnde één van Nederlands mooiste oude steden, verdient Haarlem het om uitgebreid verkend te worden. In de monumentale
binnenstad, met vele bezienswaardigheden, slenter u uren rond zonder zich een moment te vervelen. Heeft u zin in een ochtend
kunst opsnuiven? Brengt u dan een bezoek aan het Frans Hals museum. Hier bekijkt u unieke kunst uit de Gouden Eeuw,
waaronder werken van de Haarlemse schilders Frans Hals, Jacob van Ruisdael en Pieter Saenredam. Na Haarlem maakt u zich
klaar voor een kleurrijke fietstocht door de bekende Nederlandse Bollenstreek- het gebied waar veel van de Nederlandse
bloembollenteelt plaatsvindt. De tocht is letterlijk kleurrijk. Want met haar prachtige bloemenvelden van tulpen, krokussen,
narcissen en hyacinten is deze streek in het voorjaar en zomers de kleurrijkste streek van Nederland. Aan het einde van de
middag komt u aan in Leiden, een andere prachtige historische stad die rijk is aan bezienswaardigheden. De stad heeft veel te
bieden. Prachtig zijn de zeventiende- eeuwse huizen en karakteristieke grachten. Ook een bezoek aan de oudste universiteit van
Nederland, de historische botanische tuin en de gotische St. Pieterskerk is zeker de moeite waard.
Dag 4 Leiden - Amsterdam
63 km
De terugtocht van dit arrangement naar Amsterdam, voert via talrijke meren als de Wijde Aa, het Braasemermeer en
de Langeraarse plassen dwars door het groen hart naar de Amstel. Langs deze prachtige rivier fietst u via de LF7 via mooie
dorpjes als Oudekerk aan de Amstel terug naar uw start hotel. Dit is één van de meest groene routes om tot bijna hartje
Amsterdam te geraken.
Dag 5 Terugreis
Na het ontbijt eindigt hier uw reis.

Prijzen, data, boeken
Start:
Dagelijks mogelijk vanaf 1 april t/m 19 mei
3x diner (niet in Haarlem)
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.
Fletcher Wellness Hotel Leiden,
Leiden
Landgoed Duin & Kruidberg,
Santpoort
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:
Amsterdam

€
545.00
425.00
90.00
70.00
€
10.00
€
20.00
25.00
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

€
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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Accommodaties
Amsterdam - Westcord Art Hotel*** & ****
Haarlem - Hotel Lion d'Or****
Leiden - Best Western Hotel Leiden ***

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

Amsterdam Sloterdijk / Amsterdam CS

Parkeermogelijkheden bij starthotel

GPS tracks beschikbaar

Eventuele veerovertochten zijn niet inclusief

