Hotelschip ‘Ali-B2‘

Vaar-Fietsvakantie - Rivierenland Holland
Alphen-Nieuwpoort-Culemborg-Leerdam-Gorinchem-Alphen

Op deze rondreis willen wij u graag het midden van Nederland met zijn fascinerende rivierenlandschappen laten zien.
In het oosten beleeft u de romantische Betuwe met uitgestrekte fruitboomgaarden en in het westen oeroude polders.
We varen op de prachtige Lek en Waal en liefelijke Linge. Langs het water liggen authentieke plaatsjes en
middeleeuwse vestingstadjes zoals Nieuwpoort en Gorinchen waar vooral stadswallen en eeuwenoude straten het
historisch stadsbeeld bepalen.
Maandag: Alphen-Nieuwpoort
Onze eerste vaart gaat over de Gouwe met een prachtig uitzicht over de boomkwekerijen van Boskoop. We passeren
de Julianasluis bij Gouda en meren af in Gouderak. De fietsen gaan van boord voor een tocht door de één van de
oudste en mooiste polders de“Krimpenerwaard”en het veenweidegebied Alblasserwaard. Na een bezoek van
Kinderdijk fietsen we verder langs het Ooivaarsdorp “Het Liesveld” naar het oude vestingstadje Nieuwpoort waar de
Ali-B2 al op ons wacht. Aan te bevelen is een avondwandeling over de in 1672 gebouwde stadswal die Nieuwpoort
volledig omsluit.
Dinsdag: Nieuwpoort-Culemborg
In de ochtend varen we stroomopwaarts over de Lek naar het authentieke Culemborg met een beschermd stadshart.
s’Middags genieten we tijdens onze fietstocht over de hoge Lekdijk van mooie vergezichten en de eerste
kennismaking met de romantische Betuwe. Op de terugweg leren we het Oranjestadje Buren kennen. Ontdek in de
avond het historisch centrum van Culemborg. Het gotisch stadhuis op de markt is een parel van middeleeuwse
bouwkunst.
Woensdag: Culemborg-Leerdam
We maken de trossen los en varen stroomafwaarts naar het Merwedekanaal, een landelijke waterweg omzoomd met
populieren. Verder brengt de liefelijke Linge ons naar de glas- en kaasstad Leerdam.
Vervolgens leren we op onze fietstocht de Betuwe kennen, een verborgen paradijs in het hart van Nederland. Hier
bepaalt de fruitteelt het landschap in bijzondere mate. We fietsen in alle rust over dijkjes en door landgoederen van
dorp naar dorp.
Donderdag: Leerdam-Gorinchem
Na het ontbijt heeft u in Leerdam de mogelijkheid om kennis te maken met de geschiedenis van de glaskunst. Een
bezoek van het Nationale Glasmuseum en aan “Royal Leerdam” zijn aan te bevelen. s’Middags genieten we tijdens
een rondvaart op de Linge nog een keer de romantische Betuwe dit keer vanaf het water. Onze eindbestemming is de
middeleeuwse vesting- en handelsstad Gorinchem (stadsrechten sinds 1322), dat van alle kanten door water omgeven
een prachtig rivierpanorama biedt.
Na de zonsondergang wanneer de lantaren hun romantisch licht over het historische stadscentrum laten schijnen is
Gorinchem bijzonder schilderachtig.
Vrijdag: Gorinchem-Alphen
Tijdens onze laatste vaartocht laat het Rivierenland zich nog eens van zijn beste kant zien. We varen over de
Merwede en langs het Driestromenpunt in Dordrecht over de Hollandse IJssel richting Gouda.
Bij Gouda stappen we van boord en fietsen o.a. langs de Hollandse IJssel en door het Reeuwijkse Plassengebied
terug naar Alphen waar de Ali-B al op ons wacht. Tegen 17.00 uur nemen we afscheid.
Wie meer wil fietsen, kan in plaats van varen een fietsroute naar de volgende bestemming kiezen. Kaartmateriaal en
routesuggesties zijn aan boord.

