7-daagse Vaar-Fietsweek “Van België naar Zuid-Holland”
Brugge-Gent-Dendermonde-Antwerpen-Willemstad-Alphen a/d Rijn
Op deze reis willen we u graag varend en fietsend het gezellige Vlaanderen met
zijn historische steden Brugge, Gent en Antwerpen en het vaak pittoreske
waterrijke landschap laten zien.
Vanuit Antwerpen gaat het de grens met Nederland over. Prachtige waterwegen
en mooie fietspaden door het Brabantse bosgebied en de Hollandse polder- en
rivierenlandschap brengen ons naar het oude vestingstadje Willemstad met als
eindbestemming Alphen aan de Rijn.
Za: Brugge: Aankomst &, individuele stadswandeling.
Inschepen en welkom aan boord met koffie/thee vanaf 16:00 uur. Daarna heeft u tijd om
in uw eigen tempo kennis te maken met de wel mooiste Vlaamse stad en van de
regionale specialiteiten (mosselen, friet,chocolade of wafels) te genieten.
Brugge is één groot openluchtmuseum. Fraai gerestaureerde patriciërshuizen, kerken en
andere gebouwen, gecombineerd met pittoreske steegjes met een plaveisel van
kinderkopjes, bruggetjes, intieme pleintjes en lieflijke grachten.
Zo: Brugge: Fietstocht Brugse Ommeland tot de Noordzeekust(40-50km)
Na een uitgebreid ontbijt start onze eerste fietstocht door het Brugse Ommeland tot de
Noordzeekust. Langs de weg ligt het vredige Dudzele en het schilderachtige polderdorp
Lissewege met zijn wit geverfde huisjes en een imposante dorpskerk. In de badplaats
Blankenberge nodigen een brede zandstrand en café,s tot een langere pauze uit.
’s Avonds heeft u nog eens tijd voor het romantische Brugge. Geniet op een van de vele
terrasjes van een heerlijk Belgische pint.

kunnen genieten.
Alternatief begint de dag met een vaart op de Schelde richting Antwerpen, waarbij we
halverwege (bij Temse) stoppen voor een fietstocht die ons op een mooie fietspad langs
de rivier en de omgeving rond de Schelde naar Antwerpen brengt.
Bezoek ’s avonds de Grote Markt in het historische centrum met vele gezellige terrassen.
Het stadhuis is een blikvanger en ook de fontein met de beeltenis van de Romeinse
soldaat Sivius Brabo.
Do: Antwerpen-Willemstad (ca. 30km)
We verlaten Antwerpen via het levendige havengebied en stoppen voor de
Kreekraksluizen om vanuit hier een afwisselende fietstocht richting noorden door het
bosrijk gebied de Wouwse plantage tot het voormalige vissersdorpje Tholen te maken.
Verder gaat het met de Ali-B2 over het Volkerak door de imposante Volkeraksluizen naar
het oude vestingstadje Willemstad gelegen aan het Hollands Diep. Sluit de dag af met
een wandeling over de vestingwallen en door dit sfeervolle stadje.
Vr: Willemstad-Alphen (30-36km)
De Ali-B2 brengt ons via het driestromenpunt bij Dordrecht en de Hollandse IJssel naar
Gouderak. Hier start onze laatste fietstocht voorbij aan Gouda, door het Reeuwijkse
plassengebied en Boskoop naar Alphen, alwaar we om 17:00 uur afscheid nemen.

Wie meer wil fietsen kan in plaats van varen een fietsroute naar de volgende
bestemming kiezen. Kaartmateriaal en routesuggesties zijn aan boord aanwezig.
Inbegrepen
Vaartochten volgens het programma
overnachtingen in tweepersoonshut (incl. beddengoed en 2 handdoeken)

Ma: Brugge-Gent: (34km)
Mooie vaartocht over het Gent-Oostende-Kanaal door de weidse Vlaamse landschap
naar Gent, de oude universiteitsstad met een rijk verleden .
’s Middags staat een afwisselende fietstocht door de prachtige Leiestreek met stop in
het chique kunstenaarsdorp Sint-Martens-Latem op het programma.
Na het avondeten is tijd voor een stadswandeling door de romantisch belichte binnenstad
van Gent. Gent ontstond in de Romeinse tijd, waar de rivieren de Leie en Schelde
e
samenkomen en beleefde al in de 14 eeuw zijn bloeitijd . Geniet van deze nog tastbaar
aanwezige geschiedenis en de gezellige Gentse sfeer.
Di: Gent-Dendermonde( 45km):
In de ochtend hebben we nog eens tijd Gent op eigen gelegenheid te ontdekken: Bezoek
een van de vele monumenten of musea zoals de Sint-Baafskathedraal, het Museum van
de Schone Kunsten of het Design Museum. We adviseren u graag!
Begin van de middag stappen we op de fiets voor een tocht door het waterrijke
Scheldeland tot Dendermonde waar we overnachten. Hier nodigen de middeleeuwse
marktplein en de St.-Alexius-Begijnhof voor een bezoek uit.
Wo: Dendermonde-Antwerpen (31-37km)
Vandaag is het programma afhankelijk van het getij, welke de vaartijd van dit stuk
Schelde bepaalt. Na het ontbijt volgen we fietsend de Dendermondingroute die door het
prachtige vlakke en rustige rivierenland van de Dender en Schelde gaat met stop in het
pittoreske dorp Wieze. Weer terug aan boord varen we op de Zeeschelde naar
Antwerpen, waarbij we van een ongekend uitzicht op Onze-Lieve-Vrouwekathedraal

Volpension vanaf zondag (uitgebreid ontbijt, gevarieerd lunch met soep of
maaltijdsalade of lunchpakket, driegangen menu )
Toeristische informatie,
Extra bij het vaar-fietsarrangement:
Fietsgids en gebruik Batavus toerfiets met
7 versnellingen/ handrem & terugtraprem/fietstas
Niet inbegrepen: entreegelden, dranken,
stadswandelingen
Huur E-bike: toeslag van 90 €
(alleen op aanvraag, beperkt beschikbaar)

Wilt u liever in Nederland starten kijk dan bij “Zuid-Holland & België”

