Hotelschip ‘Ali-B2‘

Vaar-Fietsvakantie - Klassieke Hollandroute
Alphen-Leiden-Haarlem-Amsterdam-Gouda-Alphen
Zaterdag: Aankomst Alphen
Inschepen in Alphen a/d Rijn vanaf 16.00 uur. Onder het genot van een kopje koffie heten wij u van harte
welkom en maakt u kennis met de bemanning en programma. Na het avondeten kunnen we nog een kleine
fietstocht van ca. 10 km maken door een mooi stukje ‘Alphen’.
Zondag: Alphen-Leiden
Na een uitgebreid ontbijt steken we van wal om te genieten van een ca. 3 uur durende vaartocht over meren,
riviertjes en kanalen in het ‘Groene hart van Holland’. Vanaf het schip hebt u een prachtig uitzicht over het
afwisselende landschap, schilderachtige plekjes en charmante dorpen en stadjes. Ons doel is de oude en
beroemde universiteitsstad Leiden.
‘s Middags volgen we op de fiets de “Kaagroute”, een mooie tocht langs molens en mooie natuur. Tijdens de
tulpenbloei kunnen we de “Keukenhof” bezoeken.
Maandag: Leiden –Haarlem
‘s Morgens varen we over de Ringvaart van de Haarlemmermeer, met een prachtig uitzicht over de polder en een
bekend bloemengebied naar Haarlem. Met stop bij het voormalige stoomgemaal “Cruquius”(ca. 4½ uur).
Vervolgens fietsen we door de Kennemer Duinen tot aan de Noordzee met een mogelijke ‘strandpauze”.
Na het avondeten bevelen we een wandeling door het oude centrum van Haarlem aan.
Deze Oudhollandse stad is er vol van grote en kleine bezienswaardigheden: prachtige torens, stille hofjes,
gevelstenen en zijn unieke Grote Markt met de gotische St. Bavokerk.
Dinsdag: Haarlem-Amsterdam
De Ali-B brengt ons via het Noordzeekanaal en door het Amsterdamse havengebied in het centrum van
Amsterdam (aankomst ca. 11.30 uur).
Vervolgens kunt u Amsterdam.ontdekken. Aan te bevelen is een individuele stadswandeling en een
grachtenrondvaart by night.
Woensdag: Amsterdam-Nieuwveen-Gouda
Na een prachtige tocht door het centrum van Amsterdam vaart de Ali-B2 via Amstel en Aarkanaal naar
Nieuwveen (4 uur).
We stappen op onze fietsen en leren het natuurgebied “Nieuwkoopse Plassen” kennen. Onderweg bezichtigen we
de enige nog werkende Molenviergang ter wereld in Aarlanderveen.
Een avondvaart van ca. 3 uur brengt ons naar de kaasstad Gouda.
Donderdag: Gouda
‘s Ochtends nodigt Gouda met zijn bekende kaasmarkt (juli & augustus) en vele bezienswaardigheden zoals het
prachtige laat gotische stadhuis en de St. Janskerk met de beroemde gebrandschilderde ‘Goudse Glazen’ voor een
bezoek uit.
Heel bijzonder is de aansluitende fietstocht door het Hollandse “Klein-Venetië” langs de “Reeuwijkse
Plassenroute”.
Vrijdag: Gouda-Alphen
Op onze terugvaart naar Alphen passeren we de “Julianasluis” en varen op de Gouwe door Boskoop met zijn vele
boomkwekerijen.
‘s Middags fietsen we langs oude boerderijen in traditionele stijl en genieten van het mooie landschap in het
‘Groene Hart van Holland’. Tegen 17.00 uur nemen we afscheid.

