Fietsen vanuit Amsterdam - 4 dagen

DUTCH BIKE TOURS - E-MAIL: INFO@DUTCH-BIKETOURS.NL - TELEFOON +31(0)24-3244712 - FAX +31(0)24-3608454 WWW.DUTCH-BIKETOURS.NL

Fietsen vanuit Amsterdam
4 dagen, € 280

Introductie
Een vierdaagse fietsvakantie vanuit Amsterdam. U overnacht 3 nachten in
Amsterdam en heeft 2 volledige dagen te besteden op de fiets. Mocht u gewoon
Amsterdam in willen, dan is dat geen enkel probleem.
We hebben 4 routes voor u gemaakt zodat u zelf kunt kiezen waar u naar toe wilt.
Een rondje naar Volendam, Zaandijk, het Muiderslot en Haarlem. Genoeg te doen
dus.
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 Amsterdam
Mocht u al vroeg aankomen dan zou u ook vandaag al een route kunnen fietsen of gewoon Amsterdam in en rondslenteren in de
leuke winkelstraten, musea bezoeken, een lekker hapje te eten. Genoeg te doen om de dag door te komen.
Dag 2 Rondrit Volendam (78 km) of Haarlem (45 km)
45 km
U kunt kiezen uit verschillende fietstochten. Bijvoorbeeld de route via Marken naar Volendam, een oud Hollands vissersdorpje en
Edam, een zeer bekende kaasstad. Deze route is ca. 78 km fietsen door de prachtige Hollandse natuur. Of kies voor een kortere
route met een rondrit naar Haarlem van ongeveer 45 km.
Dag 3 Rondrit Muiden (63 km) of Zaandam (40 km)
40 km
Ook hebben we voor u een route naar het Muiderslot gemaakt. Deze route is ca 63 km en u komt via Naarden in Muiden terecht
en hier is een bezoek aan het Muiderslot zeker aan te raden.
De laatste route die wij voor u klaar hebben liggen is die naar Zaandam en terug. Dit is ca. 40 km fietsen en hierbij komt u door
Zaandam en Zaandijk. Langs mooie molens en typisch Hollandse landschappen.
Dag 4 Vertrek
Na het ontbijt eindigt uw arrangement. Deze dag kunt u natuurlijk doen wat u wilt, dus wellicht nog een keer Amsterdam
verkennen. Deze stad is te groot om in 1 dag gezien te hebben.
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Prijzen, data, boeken
Start:
Dagelijks mogelijk vanaf 1 april t/m 27 september

Prijs p.p.
1-persoonskamer, ontbijt
2-persoonskamer, ontbijt
Diner
Extra nacht (logies/ontbijt)
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
Aanhangfiets
Kinderkar
Fietshelm
GPS
Startplaats:
Amsterdam

Accommodaties
Amsterdam - Westcord Art Hotel*** & ****

€
370.00
280.00
90.00
70.00
€
10.00
€
20.00
60.00

€ 2.75 x 3
€ 5.00 x 3
€ 3.00 x 3
€ 6.00 x 3
€ 6.00 x 3
€ 6.00 x 3
€ 17.50 x 3
per stuk
per stuk

€
30.00
36.00
60.00
75.00
€
8.25
15.00
9.00
18.00
18.00
18.00
52.50
10.00
20.00
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Praktische info
3 Overnachtingen inclusief

3 Sterren hotel

Ontbijt inclusief, Halfpension optioneel bij te boeken

Routeboekjes met toeristische informatie

Mogelijkheid tot het huren van fietsen

7-dagen per week service hotline

Amsterdam Sloterdijk / Amsterdam CS

Betaalde parkeermogelijkheid bij starthotel

GPS tracks beschikbaar

Eventuele veerovertochten zijn niet inclusief

