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Unesco Tour
9 dagen, € 775

Introductie
Tijdens dit rondje komt u langs vijf van de negen werelderfgoederen in Nederland.
Ervaar tijdens deze vakantie de unieke historie van Nederland in verschillende
facetten. Het eerste werelderfgoed dat u onderweg tegenkomt is de grachtengordel
van Amsterdam. Onderweg ziet u al een stuk van de Stelling van Amsterdam die u
bij Edam weer tegen komt. Via de Beemster fietst u naar Alkmaar. Deze regio kunt
u niet voorbij fietsen zonder een heerlijk stuk kaas uit de Beemster te hebben
gehad. Aan de oostzijde van het Ijsselmeer komt u via het Woudagemaal in
Lemmer en het rustige Schokland in de polder.

Dag tot dag
Dag 1 Aankomst in Huizen
Aankomst in Huizen
Dag 2 Huizen – Amsterdam
37 km
Vanaf Huizen fietst u via Muiden, Weesp en Naarden richting Amsterdam. Muiderslot en Fort Pampus zijn onderdeel van de
stelling van Amsterdam. De eerste tekenen die u tegenkomt van dit werelderfgoed. Huizen zelf grenst aan het Goois natuurreservaat, een prachtig bos- en heidegebied. Onze hoofdstad Amsterdam heet u van harte welkom met om maar wat te noemen
zijn romantische grachten, bruggen en meer dan 600.000 fietsen. Amsterdam moet je ontdekken, er is zoveel te zien en te doen,
haast teveel om op te noemen. Een rondvaart door de grachten geeft gelegenheid om de grachtenpanden nog beter te bekijken.
Dag 3 Amsterdam - Volendam
35 km
U start vandaag in de Nederlandse hoofdstad Amsterdam, volgens velen hét juweel van Europa. Alleen al met het bekijken van de
karakteristieke herenhuizen en de prachtige zeventiende-eeuwse grachten (UNESCO status), kunt u zich eindeloos vermaken.
Aan het einde van de ochtend is het tijd om de altijd fascinerende hoofdstad te verlaten. U fietst naar Monnickendam, een
schitterend historisch stadje dat eens een van de belangrijkste havensteden van Nederland was. In Monnickendam is de verse
gerookte vis dé specialiteit van Monnickendam. U vervolgt uw tocht door een prachtig veenweidelandschap, het Waterland.
Fietsend langs de kust van de Gouwzee en het IJmeer geniet u van water, water en nog eens water. En dan, te midden van dit
prachtige waterlandschap, ziet u daar een schilderachtig dorpje van huizen met puntige roden daken, traditionele vissersboten en
vrouwen met een bonnet op hun hoofd. Dít is het Nederland dat u kent van de ansichtkaarten. Het zal u daarom niet verbazen dat
het dorp Volendam een magneet is voor Nederlandse en buitenlandse toeristen.
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Dag 4 Volendam - Alkmaar
48 km
Tijdens deze dagtocht maakt u als het ware een dwarsdoorsnede door een gedeelte van Noord-Holland. Vanuit Volendam volgt u
een stuk van de stelling van Amsterdam naar het westen. Ook Fort Edam is onderdeel hiervan. 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. Vanaf Purmerend fietst u de Beemster in. Dit is het derde werelderfgoed dat u deze reis tegen komt. Vergeet u
vooral niet een stuk kaas te halen, aangezien de Beemster hier ook om bekend staat.
Dag 5 Alkmaar- Enkhuizen
61 km
Vanuit Alkmaar fietst u door Hoorn naar Enkhuizen. Hoorn heeft zijn welvaart te danken aan de glorietijd van de Gouden Eeuw. Na
Hoorn fietst u verder langs de kust van de Hoornse Hop en het Markermeer. Het uitgestrekte polderlandschap, met aan de horizon
Hollandse molens, unieke stolpboerderijen en uitgestrekte akkers, fascineert van minuut tot minuut.
Aan het einde van de middag bereikt u Enkhuizen, volgens velen een van Nederlands mooiste steden. De stad is prachtig gelegen
aan het IJsselmeer en wordt gekruist door tal van kanalen. Met haar zeventiende-eeuwse stadsmuur en unieke vijftiende-eeuwse
kerken, is de stad een paradijs voor historieliefhebbers. Een wandeling door de historische binnenstad mag u dus zeker niet
overslaan.
Dag 6 Enkhuizen – Lemmer
52 km
In Enkhuizen kunt u het Zuiderzee openluchtmuseum bezoeken. Hier krijgt u een idee hoe mensen vroeger in de vissersdorpjes
rond het IJsselmeer leefden. Vanaf daar neemt u de veerboot over het IJsselmeer. In ongeveer 1 ½ uur vaart u naar de mooie
Friese stad Stavoren. Langs de beboste, zacht glooiende kliffen van de IJsselmeerkust fiets u naar Lemmer. Vlak voordat u
Lemmer in fietst, vindt u Het Woudagemaal aan uw rechterzijde. Het Woudagemaal in Lemmer is een waar Nederlands
wereldwonder. Dit indrukwekkende, nog altijd werkende, stoomgemaal uit 1920 is de grootste van Europa en heeft de verdiende
status van werelderfgoed (UNESCO).
Dag 7 Lemmer – Lelystad
81 km
Vanuit Lemmer volgt u nog een stukje de Zuiderzee Route voordat u de polder in gaat. Dit nieuwe land is ingericht vanuit een
vernieuwende denkwijze. Alles aan dit land kon zelf bedacht worden en is niet gevormd door invloede45 kmn van bewoning. Uniek
is dan ook dat Schokland als een soort eiland in dit vlakke land ligt. Schokland wordt ook wel de parel van Flevoland genoemd. Dit
kleine plaatsje, dat vroeger een eiland was, ligt omgeven door weilanden midden in de noordoost polder. Het plaatsje is 4,5
kilometer lang en 400 meter breed en straalt een en al rust uit. Het is moeilijk te geloven dat hier in 1795 bijna 650 mensen
woonden, voornamelijk in arme vissershutten. Aan het leven op Schokland kwam abrupt een einde toen de bewoners in 1859
verplicht hun huis moesten verlaten, omdat het water van de Zuiderzee te hoog kwam te staan. De meeste mensen verhuisden
naar het stadje Vollenhoven. U vervolgt uw route naar Lelystad waar u zich nog verder in de historie van het Nieuwe Land kan
verdiepen.
Dag 8 Lelystad – Huizen
45 km
Het bruisende stadsleven van Lelystad maakt plaats voor een uniek landschap: de Oostvaardersplassen. De rietvlaktes, ruige
graslanden, wilde dieren en waterplassen van dit uitgestrekte moerasgebied, zijn uniek in Europa. De plassen zijn een populaire
omgeving voor veel bijzondere vogelsoorten, waaronder de zeearend. De Oostvaardersplassen brengen u naar Almere, de
nieuwste stad van Nederland. Uw dag eindigt in Huizen.
Dag 9 De terugreis
Na het ontbijt in het hotel vertrekt u weer naar huis.
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Prijzen, data, boeken
Start:
Dagelijks mogelijk vanaf 1 mei t/m 22 september

Prijs p.p.
1-persoonskamer, ontbijt
2-persoonskamer, ontbijt
Diner
Extra nacht (logies/ontbijt)
Season surcharges
2019-09-16 - 2019-09-22
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
Elektrische fiets
Extra service
Fietspechpas
Kinder zitje
Fiets diefstalverzekering
E-bike diefstalverzekering
Extra bagage
Aanhangfiets
Kinderkar
Fietshelm
GPS
Startplaats:
Huizen

€
1,015.00
775.00
240.00
70.00
€
-5.00
€
20.00

60.00

€ 2.75 x 8
€ 5.00 x 8
€ 3.00 x 8
€ 6.00 x 8
€ 5.00 x 8
€ 6.00 x 8
€ 17.50 x 8
per stuk
per stuk

Accommodaties
Huizen - Fletcher Hotel Nautisch Kwartier***
Amsterdam - Westcord Art Hotel*** & ****
Volendam - Hotel Old Dutch***
Alkmaar - Grand Hotel Alkmaar****
Enkhuizen - Hotel de Koepoort****
Lemmer - Hotel Lemmer***
Lelystad - Apollo Hotel Lelystad City Centre****

€
80.00
96.00
200.00
€
22.00
40.00
24.00
48.00
40.00
48.00
140.00
10.00
20.00
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Praktische info
8 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

Naarden-Bussum

Parkeermogelijkheden bij starthotel

GPS tracks beschikbaar

Eventuele veerovertochten zijn niet inclusief

