Schiereiland Noord-Holland Tour - 5 dagen
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Schiereiland Noord-Holland Tour
5 dagen, € 415

Introductie
Holland op z’n natst en platst.
Dit deel van Noord-Holland komt het meest overeen met het beeld dat in binnen- en
vooral het buitenland van Holland bestaat. Zompige weilanden met daartussen veel
water en dat geheel weer afgewisseld met lager dan het water gelegen
droogmakerijen, uiteraard omgeven door dijken. Behalve door de eeuwenoude
polders komt u ook in de "grote stad”, het aantrekkelijke Amsterdam waar van alles
is te zien en te doen. En geniet u van de kust van de voormalige Zuiderzee bij
Edam en Volendam en van de duingebieden bij Heiloo aan de Noordzeekust.

Dag tot dag
Dag 1 Aankomst in Alkmaar
Aankomst in Alkmaar.
Dag 2 Alkmaar - Amsterdam
63 km
Van Alkmaar naar Amsterdam is een heel afwisselende fietsroute. Heel interessant is ook de Zaanse Schans een openlucht
museum, aan de Zaan, pal tegenover Zaandijk. Met molens, huizen en bedrijven zoals ze vroeger in de Zaanstreek te vinden
waren. Amsterdam moet je ontdekken, er is zoveel te zien en te doen, haast teveel om op te noemen, op het gebied van kunst,
cultuur, uitgaan en gewoon rondkijken. Een rondvaart door de grachten geeft gelegenheid om de grachtenpanden nog beter te
bekijken haast teveel om op te noemen, op het gebied van kunst, cultuur, uitgaan en gewoon rondkijken. Een rondvaart door de
grachten geeft gelegenheid om de grachtenpanden nog beter te bekijken.
Dag 3 Amsterdam - Volendam
35 km
Vandaag fietst u Amsterdam uit. De stad van de romantische grachten, bruggen en meer dan 800.000 fietsen. Langs de waterkant
van het Markermeer langs en door mooie stadjes en dorpen als Durgerdam komt u bij Volendam. U eindigt in Volendam via "De
Dijk" van Volendam met zijn vele snuffelwinkeltjes, restaurants en terrasjes, waar honderden toeristen dagelijks genieten van de
authentieke sfeer en het uitzicht op de haven en het water.
Dag 4 Volendam - Alkmaar
50 km
Tijdens deze dagtocht maakt u als het ware een dwarsdoorsnede door een gedeelte van Noord-Holland. Allebei mooie oude
stadjes, waarbij het accent in Volendam voornamelijk lag op de visserij. U geniet van verschillende landschapstypen, vanaf de kust
van het Markermeer, de dijk van de voormalige Zuiderzee bij Edam en het aangrenzende Volendam door de eeuwen geleden
drooggelegde polders als de Schermer en de Beemster tot het duingebied achter Heiloo/Alkmaar.
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Dag 5 De terugreis
Na het ontbijt in het hotel vertrekt u weer naar huis.

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
Startplaats:
Alkmaar

€
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

Accommodaties
Alkmaar - Golden Tulip Hotel Alkmaar****
Amsterdam - Westcord Art Hotel*** & ****
Volendam - Hotel Old Dutch***

€
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

Alkmaar

Gratis Parkeermogelijkheden bij starthotel indien buiten centrum.

GPS tracks beschikbaar

Eventuele veerovertochten zijn niet inclusief

