Van Zuid-Holland naar Friesland
Alphen a/d Rijn - Muiden - Elburg - Vollenhove/Giethoorn - Lemmer - Sneek - Leeuwarden
Vijf provincies verenigd in één route!
Deze bijzonder afwisselende reis begint in het Zuid-Hollandse Alphen a/d Rijn en gaat via Noord-Holland,
Gelderland, Overijssel naar de Friese provinciehoofdstad Leeuwarden, Europese Culturele Hoofdstad in 2018.
Varend en fietsend beleeft u prachtige natuurlandschappen zoals de bekende Friese meren en het unieke
Nationaal Park Weerribben-Wieden. We meren af in het gezellige havenstadje Muiden, het sfeervolle Elburg en de
watersportstad Sneek en bezoeken op de fiets Giethoorn, het Venetië van het Noorden.
Za: Alphen a/d Rijn (Zuid-Holland)
Inschepen in Alphen a/d Rijn om 16 uur. Onder het genot van een kopje koffie heten wij u van harte welkom en
maakt u kennis met de bemanning en het programma. Na het avondeten kunt u nog een wandeling langs de Oude
Rijn tot in het vernieuwde centrum van Alphen maken.
Zo: Alphen-Muiden (Noord-Holland, 35km)
Na het ontbijt gaan de trossen los voor onze eerste vaartocht. We bewonderen Alphen vanaf het water en varen
over het Aarkanaal en de Amstel naar Uithoorn. Hier begint onze fietstocht langs kronkelende veenriviertjes en
door gezellige plaatsjes zoals Abcoude en Weesp naar Muiden, een oud vesting- en havenstadje gelegen aan het
IJsselmeer. Talloze jachten en traditionele zeilschepen bepalen het havenbeeld.
Na het avondeten op de 'Ali-B2 kunt u nog naar de oever van het IJsselmeer wandelen. Trouwens vindt u in Muiden
een van de bekendste Hollandse havenkroegjes "Ome Ko".
Ma: Muiden-Elburg (Gelderland, 27 of 34km)
’s Ochtends brengt ons de Ali-B over de Veluwerandmeren naar Harderwijk. Verder gaat het op de fiets door de
Veluwse bos- en heidelandschap en langs de kust van de randmeren tot het knusse Elburg.
Na het avondeten is er tijd voor een kennismaking van dit prachtig bewaard gebleven Hanzestadje in de provincie
Gelderland. Omringd door begroeide wallen, visrijke grachten en stukken stadsmuur is het de best behouden
vestingstad aan de voormalige Zuiderzee.
Di: Elburg-Vollenhove/Giethoorn (Overijssel, 30km)
In de ochtend varen we ca. 4,5 uur over een uitgestrekt plassengebied (Vossemeer, Ketelmeer, Zwarte Meer,
Kadoeler Meer) tot Vollenhove.
Onze huidige fietstocht vanuit Vollenhove is heel bijzonder. Het gaat door het Nationaal Park Weerribben-Wieden
met stop in het fraaie Giethoorn bekend door zijn bruggetjes, waterwegen en bootjes. Een rondvaart per 'punter'
door dit 'Venetië van het Noorden' is een aanrader!
Wandel na het avondeten in eigen tempo door het voormalige Zuiderzee-vissersstadje Vollenhove. Historische
gebouwen, gevels en monumenten getuigen van de invloed van adellijke families en de bisschop van Utrecht op dit
645 jaar oude stadje.
Wo: Vollenhove-Lemmer (Friesland, 30km)
We steken van wal en varen door de Noordoostpolder (drooggelegd in 1942) naar Lemmer.
Vervolgens fietsen we door het Gaasterland, een glooiend landschap dat zich tot 10m boven het omringende
veengebied verheft, met kliffen langs het IJsselmeer en oud bosgebied.
Een avondwandeling door het historische stadcentrum of naar het Lemsterstrand gelegen aan het IJsselmeer is
zeker de moeite waard.
Do: Lemmer-Sneek (Friesland, 20-30km)
Na het ontbijt staat een mooie vaartocht van 4 uur op het programma. We passeren de historische Lemstersluis
en varen midden door het gezellige stadcentrum. Over meerdere meertjes en via het Pr. Margrietkanaal bereiken
we het watersportmekka Sneek.

Hier start een afwisselende fietstocht door de Legeanstreek, een waterrijk gebied noordwestelijk van het
Sneekermeer.
Ontdek ’s avonds het prachtige Sneek dat rijk bedeeld is met monumenten zoals de Waterpoort uit 1613 en oude
stadsgezichten.
Vr: Sneek-Leeuwarden
‘s Ochtends begint onze laatste vaartocht van 3,5 uur door het bekende watersportgebied “de Friese meren” met
als eindbestemming Leeuwarden.
Na de lunch kunt u de Friese provinciehoofdstad Leeuwarden ontdekken. Het historische centrum met zijn
schilderachtige grachten, boogbruggen en oude gevels is gedeeltelijk op terpen gebouwd.
We sluiten deze afwisselende week met ons traditionele kapiteins diner af en genieten nog eens van een gezellige
boordavond.
Za: Na het ontbijt nemen we afscheid.

Inbegrepen:
✓ Vaartochten volgens het programma
✓ 7 overnachtingen in tweepers.hut (incl. beddengoed & 2 handdoeken)
✓ Volpension: uitgebreid ontbijt, gevarieerd lunch (pakket) en driegangenmenu met uitzondering
van één dag, hier lunch en avondeten niet inbegrepen)
✓ Toeristische informatie, fietsgids
✓ Gebruik comfortabel toerfiets ‘Gazelle Esprit met 7 versnellingen & Ortlieb fietstas
Niet inbegrepen: lunch & avondeten op 1 dag, entreegelden, dranken, stadswandelingen

Datum:

21 – 28 aug. 2021

Prijs p.p. in tweepersoonshut:

745 €

Huur e-bike: toeslag van 100 €
(alleen op aanvraag, beperkt beschikbaar)

Deze reis begint in Alphen a/d Rijn en eindigt in Leeuwarden.

www.vaar-vakanties.nl / info@ali-b2.nl

