5-DAAGSE FIETSVAKANTIE GELDERLAND (autocarreis)
met alternatief programma voor niet-fietsers (Nederland)
maandag 06 september 2021 tot vrijdag 10 september 2021
Gelderland is de grootste provincie in Nederland en heeft heel wat te bieden!
Ontdek al fietsend de prachtige natuur.
Ook voor de niet-fietsers hebben we enkele uitstappen voorzien.

Dag 1: fietstocht Geldersche Poortroute (ca 45 km)
De fietsen worden geladen in onze fietstrailer en via de snelwegen rijden we naar ons hotel in
Gelderland. We worden er ontvangen met een koffie en gebak.
We maken ons klaar voor één van de populairste fietsroutes in het Montferland, de Gelderse
Poortroute (45 km). Deze route loopt voor een deel evenwijdig aan de Rijn en u komt langs het
watersportgebied De Bijland. Op een gegeven moment vloeit het landschap over in een
boslandschap. Avondmaal en overnachting in hotel.
Niet-fietsers:
Deze kunnen op eigen houtje de omgeving van het hotel verkennen met het dorpje Beek en het
Bergherbos. Deze laatste wordt gekenmerkt door de bijzondere heuveltoppen, talloze vogelsoorten
en prachtige wandelroutes (er zijn al routes vanaf 2 km) en dit omringd door biologische akkers en
pittoreske dorpjes. Je kan er ook de Uitkijktoren Hulzenberg beklimmen die je een prachtig vergezicht
biedt.

Dag 2: fietstocht Montferlandroute (ca 55km)
Deze fietsroute laat u de mooiste plekjes van het Montferland zien. De route voert onder andere
langs s’Heerenberg, Didam en Wehl. Bovendien gaat de route de Duitse grens over. Het landschap is
afwisselend: bossen, een recreatieplas en enkele molens. Avondmaal en overnachting in hotel.
Niet-fietsers:
Bezoek aan kasteel Huis Bergh in ’s Heerenberg. Het is één van de grootste waterburchten van
Nederland. In Zeddam staat de oudste molen van Nederland; de Torenmolen. Maar
ook de Rosmolen met zijn vele stenen en fossielen is een bezoekje waard. Uiteraard mag u de in de
volksmond genaamde “Kale Jacob” niet missen. Een onbegroeide heuveltop dichtbij de Hettenheuvel
met een geweldig panorama op Arnhem, de Liemers, de Veluwe en de IJsselvalei.

Dag 3: Oude Ijsselroute (ca 55 km)

De Oude Ijssel is één van de interessantste rivieren van de Achterhoek. Het kilometersbrede
stroomdal lijkt veel te wijd voor zo’n klein stroompje. Dat blijkt te kloppen, want dit dal werd
tienduizenden jaren geleden gevormd door de Rijn, die toen nog geen doorgang had gevonden
tussen de stuwwallen van de Gelderse Poort. Aan de noordoostkant van het stroomdal ontstonden
rivierduinen, terwijl u ten zuiden van het riviertje in een echt rivierkleilandschap fietst. Onderweg
houden we halt in Doesburg voor een bezoek aan het Mosterdmuseum.
Avondmaal en overnachting in hotel.

Meer informatie en reservaties: 055 31 12 40 of via mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor: Fietelstraat 129 – 9700 Oudenaarde-Eine

Niet-fietsers:
We maken een uitstap naar Hanzesteden Doesburg (waar je o.a. het Mosterdmuseum kan bezoeken)
en Zutphen (historische panden, hofjes waarin de tijd heeft stilgestaan, unieke boetieks &
speciaalzaken en cultuur).

Dag 4: Rijnstrangenroute (ca 45km)
Nergens in Nederland heeft de rivierloop zich de laatste acht eeuwen zo vaak verlegd als in de
Rijnvlakte ten zuiden van Zevenaar. Deze tocht gaat grotendeels over bochtige dijkjes langs de
inmiddels vrijwel dichtgegroeide oude rivierlopen, de Rijnstrangen.
Omstreeks 1300 lag de splitsing van Rijn en Waal nog in de buurt van Spijk. De Rijn stroomde toen
door de Oude Rijnstrang-vlakten ten zuiden van Oud Zevenaar en Babberich. Herwen, Aerdt en
Pannerden lagen aan de overkant in de Over-Betuwe. Kort na 1300 verlegde de Rijn bij Oud Zevenaar
zich iets naar het zuiden naar de Oude Rijn. Daarna verzandde deze stroom sterk. Het meeste water
werd door de Waal afgevoerd. Scheepvaart op de Rijn was nauwelijks meer mogelijk. In het begin
van de 18e eeuw werd dit verbeterd door het graven van het Pannerdensch kanaal. Dit kanaal van
Pannerden tot bij Loo nam in het vervolg de plaats van de Rijn in. De splitsing tussen Waal en Rijn
kwam daardoor bij de Pannerdensche kop te liggen. Herwen, Aerdt en Pannerden werden definitief
van de Betuwe afgesneden en lagen vanaf die tijd op een soort eiland, het Gelders Eiland.
De andere plaatsen op deze route Groessen, Zevenaar en Babberich liggen ten noorden van de oude
Rijnstrangen en behoren vanouds tot De Liemers. Deze route maakt een rondje om een oude
rivierbedding van de Rijn. In vaktermen heet dat een strang. Rond het jaar 1300 stroomde de Rijn
nog vlak langs Oud-Zevenaar, maar niet lang daarna verzandde deze stroom en werd het meeste
water afgevoerd door de Waal. Het resultaat is een schilderachtig rivierenlandschap met oude dijkjes
en vrijwel dichtgegroeide waterpartijen. Met de verrekijker kun je hier prachtige vogels zien.
Onderweg bezoeken we een oude steenfabriek. Avondmaal en overnachting in hotel.
Niet-fietsers:
We rijden naar Arnhem, de hoofdstad van Gelderland. De stad kent een bewogen geschiedenis. Deze
vind je terug in heel de stad met als icoon de John Frostbrug die letterlijk een brug te ver was tijdens
de Slag om Arnhem. En wist je dat er onder Arnhem 40 Middeleeuwse kelders liggen, die laten je zien
hoe Arnhem er voeger onder de grond uit zag? In de Eusebiuskerk stijg je met de lift tot 73 meter
hoogte waardoor je de stad van bovenaf kunt bekijken.
We bezoeken even verderop het Airborne Museum at Hartenstein en leer meer over de beroemde
Slag om Arnhem (september 1944) in het voormalig hoofdkwartier van de Britten.
Een beklijvend museum dat begin 2020 volledig werd vernieuwd.

Dag 5: Hoge Veluwe

We rijden naar het Nationaal Park De Hoge Veluwe, een buitengewone combinatie van natuurschoon
en kunst. Meer dan vijfduizend hectare bossen, heide, vennen en duinen wachten op ontdekking.
Iedereen kan de tijd naar eigen believen invullen. Al wandelend of fietsend genieten van de natuur.
Een bezoek aan het Kröller-Müller Museum, dat zowat 20.000 kunstvoorwerpen omvat met als
hoogtepunt een enorme collectie werken van de hand van Vincent Van Gogh. Een bezoek aan het
Jachthuis Sint-Hubertus, oorspronkelijk het buitenverblijf van het echtpaar Kröller-Müller. Keuze te
over. In de namiddag keren we terug huiswaarts.
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Prijs: 539 € per persoon in half pension
Logement: Hotel Zonneheuvel te Montferland (of gelijkwaardig)
Dit hotel is gespecialiseerd in fietsvakanties. De fietstochten van dag 1 t/m dag 4 beginnen en
eindigen dan ook bij het hotel. Er is tevens een afsluitbare fietsenstalling met mogelijkheid tot het
opladen van elektrische fietsen.
Er is een lift aanwezig en alle kamers beschikken over een inloopdouche.
’s Morgens ontbijtbuffet en ’s avonds een driegangendiner incl. kopje koffie/thee.
Vertrek:
Maandag 06 september 2021 om 07u30 te 9700 Eine, Fietelstraat 129, parking Reizen Scheldevallei.
Uw fietsen gaan mee in onze eigen fietstrailer die bevestigd wordt aan de autocar.

INFO MEERDAAGSE AUTOCARREIZEN
Inbegrepen:
• Autocarreis met fietstrailer
• Fietsbegeleider
• Ontvangst in het hotel op dag 1 met koffie/thee en een gebakje
• 4 overnachtingen in een tweepersoonskamer op basis van half pension vanaf avondmaal dag
1 t/m ontbijt dag 5 (na elk avondmaal in het hotel wordt nog een kop koffie/thee
aangeboden)
• Gratis parking, wij beschikken over een ruime gratis parking
Niet inbegrepen:
• Supplement éénpersoonskamer: 80 euro/persoon
• Dranken en persoonlijke uitgaven
• Niet-vermelde maaltijden
• Entreegelden/facultatieve excursies
• Annulatie- en bijstandsverzekering. Indien u geen verzekering bij ons afsluit, gelden de
bijzondere voorwaarden begeleide reizen van Reizen Scheldevallei (Lic. A1831). Deze zijn op
verzoek verkrijgbaar bij ons op kantoor.
• Gereserveerde zitplaats in de autocar (zie lager)
• Stadstaksen, toeristenbelasting en checkpoints van steden (deze worden afgerekend bij het
afhalen van de reisdocumenten of zijn ter plaatse te betalen)
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OPGELET: indien extra’s inbegrepen zijn of als er iets uitzonderlijk niet is inbegrepen staat dit steeds
bij de tekst zelf vermeld.
Naargelang de omstandigheden kunnen de volgorde van bezoeken of voorgestelde hotels nog
wijzigen zonder afbreuk te doen aan kwaliteit en/of programma.
Voor deze reis moeten er minimum 25 deelnemers zijn voordat de reis doorgaat.
Reservering zitplaats in de autocar (niet verplicht):
Alle zitplaatsen van de autocar kunnen ingenomen worden, u kan max. 1 zitplaats p.p. reserveren.
•
•
•

Voor de eerste twee rijen € 1,25 per dag per persoon
Vanaf de derde rij tot de zevende rij € 2,50 per persoon voor de volledige reis
Vanaf de achtste rij (eerste rij achter de middendeur autocar) is de reservering gratis
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