IJsselmeer
Nostalgie op de fiets
In 1932 werd de Zuiderzee afgesloten met een gigantische dijk en werd het IJsselmeer geboren. In de eeuwen die deze
afsluiting vooraf gingen, woonden er op de oevers van de Zuiderzee duizenden families die ondermeer leefden van de
walvisvangst. Vandaag heerst er in de vissersdorpen van weleer een eeuwige rust. Onze fietstocht voert u langs de oevers
van het IJsselmeer terug in de tijd en laat u fietsend genieten van prachtige uitzichten over het water, van groene bossen
en uitgestrekte polders.
Dag 1: aankomst Nunspeet
Je begint deze fietsvakantie op de Veluwe, bij het kunstenaarsdorp Nunspeet in een uitstekend hotel met zwembad. Bos, heide,
zandverstuivingen, polders en het Veluwemeer vormen samen een gevarieerd landschap en een net van paden brengt je als fietser
langs vele prachtige plekjes.
Dag 2: Nunspeet – Amersfoort (60 km)
De start van de fietsreis gaat richting het gezellige Amersfoort. Met zijn goed bewaarde binnenstad mag Amersfoort tot de
mooiste steden van Nederland worden gerekend met ruim 400 rijksmonumenten, waaronder pareltjes als de Koppelpoort. In stad
en regio Amersfoort vind je een prachtige groene omgeving. Van uitgestrekte parken en tuinen rond het centrum, tot
natuurgebieden zoals de Gelderse Vallei, de Veluwe, en de Utrechtse Heuvelrug
Dag 3: Amersfoort – Purmerend (68 km)
Ook vandaag een gevarieerd palet Hollandse Glorie. Via paleis Soestdijk, de dorpen van ’t Gooi, Naarden en door het mooie
Waterland. Purmerend is een bruisende stad met een mooi historisch centrum.
Dag 4: Purmerend – Enkhuizen (56 km)
Onderweg fiets je terug naar de tijd van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, naar de steden Hoorn en Enkhuizen, waar
walvisvaarders thuis waren en de haringvangst floreert. Enkhuizen is een stad met een rijke geschiedenis. Binnen de oude
vestingwal vind je ontelbare monumenten, elk met een uniek en boeiend verhaal.
Dag 5: Enkhuizen – Balk/Lemmer (38 km)
Het Vrouwtje van Stavoren begroet je bij aankomst met de boot. Je vervolgt je route door het merengebied van ZuidwestFriesland naar Balk of Lemmer. In Lemmer is veel te doen. Dit oude vissersdorp verdient met recht de naam Poort van Friesland.
Daardoor is het een gezellig, maritiem centrum met uitnodigende terrassen langs de kades.
Dag 6: Balk/Lemmer – Zwartsluis (62 km)
Verrekijker en fototoestel bij de hand! In Nationaal Park De Weerribben zie je vele watervogels. Zwartsluis is ook de
toegangspoort naar een uniek natuur- en recreatiegebied en trekt jaarlijks vele watertoeristen. De kern draagt nog altijd het
stempel van een oude Zuiderzeehaven met een stedelijk karakter en de scheepvaart neemt er, dankzij de goede vaarverbindingen,
een grote plaats in.
Dag 7: Zwartsluis – Nunspeet (50 km) + vertrek of extra nacht
Nog zo’n prachtig stukje Nederlandse geschiedenis: je fietst langs de IJssel naar de oude Hanzestad Kampen. Al sinds de
dertiende eeuw bruist het in Kampen. Vissers, ambachtslui en kooplieden zorgden vroeger voor bedrijvigheid in de nautische stad
aan de oevers van de IJssel. Die levendige sfeer proef je nog steeds in deze middeleeuwse Hanzestad. Vervolgens fiets je door
naar Nunspeet.
Het bijboeken van een extra nacht is hier een aanrader om deze IJsselmeertocht relaxed en in stijl af te sluiten
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Programma
code: NE15-NE16 7d/6n
dag 1: aankomst
dag 2: Nunspeet - Amersfoort (60 km)
dag 3: Amersfoort - Purmerend (68 km)
dag 4: Purmerend - Enkhuizen (56 km)
dag 5: Enkhuizen - Balk/Lemmer (38 km)
dag 6: Balk/Lemmer - Zwartsluis (62 km)
dag 7: Zwartsluis-Nunspeet (50 km)
+ vertrek of extra nacht
prijs p/p: op aanvraag

data: elke zaterdag en zondag
elke vrijdag

INCLUSIEF
• 2 pers. kamer met douche/bad en wc
• ontbijt
• diner (NE16)
• bagagetransport
• gebruik zwembad Nunspeet, Zwartsluis
en Lemmer
• toeristenbelasting
• Nederlandstalige wegbeschrijving + kaart
• roadbookdrager
• BTW en garantiefonds
Niveau: 1 fietsje
Afstand per wagen: ca. 230 km (Brussel)

EXCLUSIEF
• reis heen en terug
• lunch en dranken
• diner (NE15)
• huurfiets
• ferry Enkhuizen-Stavoren
• extra nacht Nunspeet
• verzekeringen

Verblijfsclassificatie: *** of
****
Treinstation: Nunspeet
Parking: gratis
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