6-daagse Vaar-Fietsweek “Zuid-Holland - België”
Alphen a/d Rijn-Willemstad-Antwerpen-Dendermonde-Gent-Brugge
Vaar mee en beleef in een kleine groep de natuur, historie en gezelligheid van
Vlaanderen. De reis begint in Zuid-Holland en brengt u via Willemstad naar de
mooiste Vlaamse steden: De diamantstad Antwerpen, het levendige, historische
Gent en Brugge, de parel van Vlaanderen.
Geniet van heerlijke vaartochten over prominente waterwegen zoals de Hollandse
IJssel, het Hollands Diep en de Belgische getijdenrivier Schelde. Stap vervolgens
op de fiets om het waterrijke Scheldeland met zijn pittoreske dorpjes en het
afwisselende Brugse Ommeland onder begeleiding van een gids te ontdekken.
Zo: Alphen-Willemstad (fietstocht: ca. 30 km)
Om 9:30 u. welkom aan boord met koffie en appeltaart en kennismaking met de crew en
het programma. Aansluitend start onze eerste afwisselende fietstocht via Boskoop, de
Reeuwijkse Plassen en Gouda naar Gouderak. Vanuit hier brengt ons de Ali-B via de
Hollandse IJssel en het druk bevaren driestromenpunt bij Dordrecht naar het oude
vestingstadje Willemstad, gelegen aan de brede Hollandse Diep.
Maakt ’s avonds een wandeling over de vestingwallen en door dit sfeervolle stadje.
Ma: Willemstad-Antwerpen (fietstocht: ca. 30 km)
‘s Ochtends vaartocht via de indrukwekkende Volkeraksluizen en de Schelde-Rijnkanaal tot
het voormalige vissersdorp Tholen, waar onze fietstocht begint: We fietsen richting zuiden
o.a. door een bosrijk gebied de Wouwse Plantage tot de Kreekraksluizen waar de Ali-B al
op ons wacht. We steken vervolgens varend de grens naar België over en bereiken via
het levendige havengebied van Antwerpen onze ligplaats in de binnenstad.
Antwerpen bekend als diamantstad maar ook geboortestad van de beroemde schilder
Rubens is zeker een bezoek waard. Geniet op de historische markt van een heerlijke
Belgische pint. De markt wordt beheerst door de toren van Onze-Lieve-Vrouwenkathedraal
en het Stadhuis.
Di: Antwerpen-Dendermonde: (fietstocht: ruim 30km)
‘s Ochtends vaart de Ali-B naar de Zeeschelde, een mooie, natuurrijke getijdenrivier die
ons stroomopwaarts tot het gezellige provinciestadje Dendermonde brengt .
Op onze fietstocht na de lunch volgen we de Dendermondingroute die door het prachtige
vlakke en rustige rivierenland van de Dender en Schelde gaat met stop in het pittoreske
dorp Wieze.
In Dendermonde zijn de middeleeuwse marktplein en de St.-Alexius-Begijnhof (uit 1288)
bezienswaardig.
Wo: Dendermonde-Gent (fietstocht: 43-46km)
Ons dagprogramma is afhankelijk van het getij, welke de vaartijd van dit stuk Schelde
bepaalt. We varen in de ochtend gezamenlijk tot Gent en fietsen ’s middags op de Kunst& Leieroute zuidwestelijk van Gent. De rivier Leie, de bossen omgeven van villa’s en de
kunst vormen een heerlijk decor.
Of we stappen al na het ontbijt van boord en fietsen tot Gent langs de zich slingerende
Schelde door een landschap van groene oevers en unieke slikken en schorren .
Gent is een van de leukste en meest sfeervolle Belgische steden ontstaan in de Romeinse
e
e
tijd die al in het 14 en 15 eeuw haar bloeitijd beleefde. De bijna 1400 jaar geschiedenis is
vandaag nog tastbaar aanwezig: De imposante St. Baafskathedraal met het beroemde
drieluik van de schilder Jan van Eyck, het middeleeuwse kasteel in het centrum en drie

begijnenhoven.
Bewonder tijdens een avondwandeling het op een bijzondere manier verlichte Gent. Voor
deze lichtplan ontving de stad al meerdere internationale prijzen.
Do: Gent- Brugge:
Vaartocht over het Gent-Oostende-Kanaal tot Brugge. Wie wil kan vanuit Lovendegem de
route ook per fiets volgen.
Welkom in Brugge, de ”parel van Vlaanderen”. De historische binnenstad staat niet voor
niets in zijn geheel op de Unesco- Werelderfgoedlijst en heeft alles in huis voor een
onvergetelijke dag: middeleeuwse steegjes en kanaaltjes, chocolatiers van wereldniveau,
Vlaamse kunst in kerken en kastelen, en natuurlijk het betere kantwerk. Of geniet van een
rondvaart door de kleine kanalen met de meest mooie romantische bruggen . Voor
bierliefhebbers kunnen we een rondleiding door een Brugse bierbrouwerij en biermuseum
reserveren.
Vr: Brugge:Fietstocht rond Brugge tot de kust, terugreis.(40-52km)
Na het ontbijt begint een heerlijke fietstocht door het Brugse Ommeland. We fietsen
richting westen o.a. door de Uitkerkse polder, een uniek weidereservaat en de grootste
kraamkamer van weidevogels in Vlaanderen. Aan de Vlaamse kust bereiken we de
nostalgische badplaats De Haan met zijn prachtige oude villa’s en brede zandstrand. Na
een lunch- en strandpauze gaat het door het rustige polderlandschap met mooie gehuchten
en dorpjes terug naar Brugge.
Ca. 17:00 uur afscheid en individuele terugreis.
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
5 overnachtingen in tweepersoonshut (incl. beddengoed en 2 handdoeken)
Volpension (uitgebreid ontbijt, gevarieerd lunch met soep of maaltijdsalade of
lunchpakket, driegangen menu )
Toeristische informatie, fietsgids
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)

Datum:

10 t/m 15 aug. 2014

(vanaf zo. 9:30 t/m vrijdag 17:00 uur)
Prijs per persoon: 550 €
Start/Eind: Alphen a.d. Rijn / Brugge
Transferkosten taxi(bus) Brugge-Alphen: 25 €
Kortingen:
5% vroegboekkorting
5% voor vaste klanten
5% voor groepen vanaf 4 personen
Wilt u liever in België starten kijk dan bij “België & Zuid-Holland”

