5-daagse Tulpen tour
Maandag: ca. 20 km
Tegen 12 u heten Els en Sander u welkom aan boord
van La Belle Fleur in Amsterdam. Tijdens de lunch
leert u uw reisgenoten en de gids beter kennen.
In de namiddag fietst u door een prachtig
natuurgebied ’t Twiske naar de Zaanse Schans. Dit
museum dorp laat u kennismaken met de oude
Hollandse molens.
Dinsdag: ca. 27 km
Na het ontbijt vaart La Belle Fleur uit. Samen
genieten we van de vaart richting Spaarndam, waar
u uw fietstocht begint.
Nabij de sluis in Spaarndam begint de fietstocht
richting de Noordzee. Aangekomen aan het strand
kan u een lekkere strandwandeling maken en
vervolgens weer op de fiets springen richting
Haarlem. Dit is de hoofdstad van de provincie NoordHolland. Haarlem is bekend om zijn vele hofjes, die
trouwens meestal ook opengesteld zijn voor het
publiek. Dus wandel gerust zonder blikken of blozen
eens een binnentuin in en verwonder je. Maar ook
de monumentale oude panden, het middeleeuwse
stadhuis en het Frans Hals museum zijn zeker de
moeite om even te bezoeken.
Woensdag: ca. 45 km
Vandaag fietsen we van Haarlem naar Leiden via de Keukenhof. Misschien wel
Nederlands bekendste tuin, hier kan u tulpenvelden
in alle vormen en kleuren bewonderen. Geniet van
de creativiteit van de planters en de schoonheid van
de natuur.
Nadien vervolgt u de fietstocht in de richting van
Leiden. Onderweg is er tijd genoeg om even te
stoppen en door de tulpenvelden langs de weg te
wandelen en misschien wel de meest romantische
foto’s ooit te maken, omringt door tulpenblaadjes.
’s Avonds kan u na het diner nog een wandeling
maken door Leiden. Een stad die zo mooi is dat ze
als geheel de titel beschermd monument heeft
ontvangen. Maar Leiden is veel meer, zo huisvest de
stad ook de oudste universiteit van Nederland en is het de geboortestad van enkele grote
Nederlandse meesters, zoals daar zijn: Rembrandt, Lucas van Leyden en Jan Steen.
Donderdag: ca. 38 km
Vandaag doet u een oer Hollands rondje, want wie
Holland zegt, zegt natuurlijk veel meer dan alleen
maar tulpen!
Vandaag gaat u op ontdekkingsreis en leert u een
van de andere gouden ambachten in Nederland
kennen, het kaasmaken. Bij de kaasboer leert u
alles over het proces van het traditionele kaas
maken, maar ook kan u een kijkje nemen bij de
boerderij-dieren. De lieve lammetjes wachten er op
u, samen met de stoere koeien en wie weet wat de

boer deze week nog meer over het erf heeft huppelen.
Overnachten doen we vandaag in Kudelstaart een klein dorpje aan de Westeinder
Plassen.
Vrijdag: ca. 23 km
Vandaag is iedereen vroeg uit de veren, want we
beginnen onze dag met een bezoek aan de
wereldbekende (tulpen) bloemenveiling van
Aalsmeer.
Hierna komt u terug aan boord en geniet u aan
boord, terwijl we Amsterdam invaren via de
Westkant. Terwijl de Amsterdammers in pak zich
op de fiets naar kantoor begeven, geniet u van de
oude panden en de vele woonboten die
Amsterdam rijk is. Eens La Belle Fleur in de
trossen ligt, wordt u nog uitgenodigd voor een
stadwandeling door Amsterdam. Hier leert u het
Amsterdam kennen dat bekend staat om zijn
grachtenpanden met monumentale gevels en
kleine steegjes.
Na de koffie nemen wij graag afscheid van u een wensen we u en behouden reis naar
huis.

Inclusief:
Scheepsreis en accommodatie aan boord
(5 dagen/4 nachten
Volpension (ontbijt, lunch, diner)
Gebruik beddengoed en handdoeken
(handdoekwissel dagelijks mogelijk)
Fietsgids
Stadsrondleidingen
Dagelijks koffie en thee in de namiddag.
Entreekaartje Keukenhof, Kaasboer,
Bloemenveiling Aalsmeer.
Haven- en sluisgelden

Exclusief:
Fietshuur: Hybride damesfiets € 65,
E-bikes beperkt aan boord per dag
te huur € 20,- (extra)
Parkeerkosten en andere transfers
Drankjes aan boord
Toeslag 1 persoonshut €150,(beperkt beschikbaar)
Toegang musea en ferrytickets

**Vegetarisch eten, lactose- en glutendieet mogelijk, alleen wanneer dit bij het boeken
van de reis is aangegeven. Voor lactose- en glutendieet vragen wij een meerprijs van
€ 35,00
**Wij bieden voor een gezin met kind (onder de 12 jaar op moment van afvaart) een
drie persoonshut aan, waarbij het kind een korting geniet van € 95,00.

