De Hoge Veluwe Tour - 5 dagen
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De Hoge Veluwe Tour
5 dagen, € 415

Introductie
De Hoge Veluwe route gaat langs het prachtige natuurgebied "Nationaal Park De
Hoge Veluwe”,
maar ook steden zoals Zutphen en Arnhem kunnen worden aangedaan. Elk dorp en
elke stad in dit gebied heeft zo z’n eigen charme. Het is een zeer aantrekkelijke
fietstocht door
heerlijk geurende dennenbossen, prachtige fris groene loofbossen met o.a. beuken
en berken,
maar ook door heidevelden en zandverstuivingen. U kunt een schaapskudde tegen
komen en
wie weet, als u ’s morgens vroeg op pad gaat kunt u misschien wild gadeslaan in
het Nationale
Park De Hoge Veluwe of in het Nationale Park De Veluwezoom. Dit allemaal in de
mooie provincie Gelderland.

Dag tot dag
Dag 1 Aankomst in Ede
Aankomst in Ede
Dag 2 Ede – Beekbergen
48 km
Vanuit het hotel in Ede fietst u richting Otterlo door bossen, zandverstuivingen bij het Mosselse Zand en heide. In Otterlo is een
ingang het Nationale Park De Hoge Veluwe. Middenin in dit schitterende natuurgebied vindt u het Kröller-Müller Museum met o.a.
een uitgebreide collectie schilderijen van Vincent van Gogh en de prachtige beeldentuin. Ook Jachtslot Sint Hubertus is een
bezoek zeker waard. Een entreeticket voor het park en museum is inbegrepen in de prijs. Aan het einde van de dag bereikt u het
bosrijke Beekbergen, waar uw hotel staat.
Dag 3 Beekbergen – Ellecom
48 km
Van Beekbergen vervolgt u de route tot Voorst. Voorst ligt heel mooi als het ware in de IJsselvallei en aan de oostelijke rand van
de Veluwe. Tijdens dit traject ziet u aan de overkant van de IJssel de silhouetten van de prachtige, historische stad Zutphen liggen.
U fietst door een afwisselend decor van de uiterwaarden van de IJssel, het landelijk gebied en bossen. U eindigt deze dagetappe
in het alleraardigste dorp Ellecom, waar uw hotel staat.
Dag 4 Ellecom – Ede
54 km
De route voert door het prachtige natuurgebied van het Nationale Park Veluwezoom met bos en heide over de Posbank. De route
voert verder langs de noordkant van Arnhem (Openluchtmuseum, Burgers Zoo en Bush) naar Oosterbeek (Airborne museum) U
vervolgt u de route langs de Rijn en bij de Wageningsche Berg (Arboretum) verlaat u de route en fietst rechtstreeks naar Ede voor
de laatste overnachting.
Dag 5 Terugreis
Na het ontbijt vertrekt u weer naar huis.
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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)
Season surcharges
2020-07-01 - 2020-08-31
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
Startplaats:
Ede

€ 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

Accommodaties
Ede - Parkhotel de Bosrand***
Beekbergen - Fletcher Hotel Beekbergen - Apeldoorn***
Ellecom - Landgoed Avegoor****

€
535.00
415.00
120.00
70.00
€
10.00
€
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
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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

Ede/Wageningen

Parkeermogelijkheden bij starthotel

GPS tracks beschikbaar

Eventuele veerovertochten zijn niet inclusief

