2-DAAGSE FIETSVAKANTIE NOORD-BRABANT (autocarreis)
In het spoor van VAN GOGH (Nederland)
dinsdag 10 augustus 2021 tot woensdag 11 augustus 2021
Noord-Brabant, de bakermat van Vincent van Gogh.
Het is in dit Brabants leven en landschap dat van Gogh zijn inspiratie ontstond voor zijn vele werken
die ondertussen over de hele wereld te bewonderen zijn. Tijdens deze 2-daagse fietstocht gaan ook
wij op zoek naar de Brabantse gezelligheid, de eenvoud van mens, natuur en het boerenlandschap.
BEZIENSWAARDIGHEDEN TIJDENS DE FIETSROUTES
•

•

•
•

Etten-Leur, waar Vincent van Gogh tussen 1875 en 1882 regelmatig te vinden was. Hier
vond hij de liefde voor de kunst, het begin van een carrière. Hij richtte hier dan ook zijn
eerste atelier in.
Zundert, de geboorteplaats van van Gogh. Hij bracht hier ook zijn kinderjaren door. Op de
plek van zijn geboortehuis staat nu het Vincent van GoghHuis, waar de herinnering aan
Vincents jeugd in leven wordt gehouden.
de basiliek van Oudenbosch en het pittoreske Willemstad
fietsen door het landschap dat Vincent van Gogh inspireerde, langs de velden die hij zo
liefhad.

FIETSROUTES
De routes zijn 35 en 55 km lang.
Wie wil kan tijdens de lange route van 55 km ongeveer halverwege afhaken, de fiets in de trailer
plaatsen en met de bus meerijden tot in Breda waar dan enkele uren vrije tijd kan worden ingelast.

Prijs: 169 € per persoon in half pension

Logement: Hotel Golden Tulip Zevenbergen**** (of gelijkwaardig)
Gelegen op wandelafstand van het centrum van Zevenbergen. De kamers beschikken over al het
nodige comfort en een eigen badkamer.
Het hotel heeft een eigen restaurant en hotelbar. ’s Morgens is er ontbijtbuffet en ’s avonds een
driegangendiner.
U kan er tevens gratis gebruik maken van WiFi.

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

VERTREK
Dinsdag 10 augustus 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.

Inbegrepen:
•
•
•

Autocarreis met fietstrailer
fietsbegeleider
1 overnachting op basis van half pension in een tweepersoonskamer

Niet inbegrepen:
•
•
•
•
•

Supplement éénpersoonskamer: 28,50 euro/persoon
Dranken en persoonlijke uitgaven
Niet-vermelde maaltijden
Annulatie- en/of reisbijstandsverzekering
Facultatieve excursies/entreegelden

OPGELET:
Naargelang de omstandigheden kunnen de volgorde van bezoeken of voorgestelde hotels nog
wijzigen zonder afbreuk te doen aan kwaliteit en/of programma.

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

