05-Daagse REIS in NEDERLAND

10

Met o.a.: Spakenburg, Hattem en Dolfinarium

Intensiteit:

3

• Rustig programma
• Af en toe een wandeling

05-Daagse REIS in
NEDERLAND
Vertrek:
MAANDAG 31 MEI 2021
Thuiskomst:
VRIJDAG 04 JUNI 2021

€ 675,00 p.p.

inclusief entreegelden

Toeslag éénpersoonskamer: € 130,00
de grootse collectie werken met
olieverven, illustraties, reis
tekeningen, grafische werken
en kalenderplaten.

De Veluwe heeft een
diversiteit aan landschappen
met bossen, heidevelden,
maar ook leuke dorpen en
steden. Het voormalige
kwartier van het hertogdom
Gelre is het grootste
laaglandnatuurterrein van
Noordwest-Europa en bestaat
voornamelijk uit stuwwallen
uit de ijstijd.
Wij hebben voor u een prima
hotel gecontracteerd in het
lieflijke Nunspeet, van waaruit
we een aantal zeer leuke en
interessante excursies zullen
gaan maken.
Kortom, een korte
eigenlandreis die u zeer
zal aanspreken.

VELUWS PRACHT
1e dag: Maandag
Na de bekende ophaalroute rijden
we via Rotterdam en Utrecht
naar Spakenburg. Dit vissersdorp
staat nog bol van tradities. Hier
bezoeken we het interessante
klederdrachtmuseum. Na de
lunchpauze rijden we naar Elburg,
waar we een rondvaart maken
over het Veluwemeer. Vervolgens
nog een korte rit naar ons fijne
hotel in Nunspeet.
2e dag: Dinsdag
Na een heerlijk ontbijt rijden we
een prachtige rit door het Nationaal
Park de Hoge Veluwe, met een rijke
vegetatie en misschien ziet u nog
wel een wild zwijn of een ree. Na
de lunchpauze gaan we met het
pontje de IJssel over en houden we
nog een ruime pauze in Deventer,
alvorens weer binnendoor naar
Nunspeet terug te rijden.

3e dag: Woensdag
Vandaag staat Hattem op het
programma. We beginnen met een
interessant bezoek aan het
bakkerijmuseum. Hier wordt alles
verteld over het leven van de
bakker in vroegere en in
tegenwoordige tijden. De
bakkerijen uit het verleden geven
een fascinerend beeld hoe arbeids
intensief het
er vroeger aan toe ging. De
moderne bakkerij laat u zien hoe
tegenwoordig de werkzaamheden
worden uitgevoerd. Na dit
interessante bezoek en de
lunchpauze in het centrum van
Hattem bezoeken we het museum
Anton Pieck. Pieck is vooral bekend
geworden om zijn romantische
tekeningen met levendige taferelen
uit een geïdealiseerd nostalgisch
verleden, en om zijn sprookjesbos
in de Efteling. Het museum heeft

4e dag: Donderdag
Vandaag belooft een leuke dag te
worden. Na een rit via Lelystad
rijden we naar Luttelgeest, waar we
een bezoek brengen aan de
Orchideeënhoeve. Hier maken we
een ontspannen wandeling door de
tropische, Maleisische en Taiwanese
tuin. Ook bezoeken we de vlinder
vallei. Hierna rijden we via Kampen
naar Apeldoorn waar Paleis ’t Loo op
het programma staat. Ondanks de
verbouwing zijn wel de tuinen
geopend en ook het stallenplein. U

ziet uiteraard ook het prachtige en
statige paleis. Vervolgens nog een
korte rit terug naar ons hotel.
5e dag: Vrijdag
Helaas verlaten we Nunspeet, maar
we hebben nog een mooie dag voor
de boeg. Een kleine rit brengt ons in
Harderwijk, waar het bekende
Dolfinarium op het programma
staat. Het is het grootste zeezoog
dierenpark van Europa en nergens
kunt u de dieren van zo dichtbij
bewonderen. Hier houden we ook
de lunchpauze. Hierna is het alweer
tijd terug te keren naar Zeeland.
Maar voordat we u weer thuis
brengen, gebruiken we met elkaar
nog een heerlijk afscheidsdiner.

Reisinfo:
VERZORGING:		
Halfpension
Hotelinfo:
31 mei/04 juni:
NH Sparrenhorst Nunspeet - Nederland

Hotelinfo:
Op deze reis verblijven we in een prima
****-hotel tussen het Veluwse bos en
het Veluwemeer, net buiten Nunspeet.
Alle moderne kamers zijn voorzien van
bad/douche, toilet, telefoon en televisie.
Dagelijks heeft u een uitgebreid
ontbijtbuffet en een prima diner.
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