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NEDERLAND DUITSLAND

5 dagen fietsen in Zuid Holland en Noord Brabant 5 dagen fietsreis Saar – Moezel – Rijn

Nederland fietsland!
 
Een fietsvakantie is om te genieten. Van het land waar je fietst, 
de omgeving, het eten en de cultuur.
Prachtige natuur, eeuwenoude geschiedenis, afwisselende 
landschappen en fantastische fietspaden!
De rustige charme van Dordrecht zal je overtuigen met zijn 
prachtige grachten, pittoreske pakhuizen en adembenemen-
de uitzichten.

Over biodiversiteit heb je onderweg niks te klagen wanneer je 
fietst door de Biesbosch.
Manhattan aan de Maas, Rotterdam. Deze vibrerende haven-
stad laat zich niet in een paar woorden vangen.
Je fietst van natuurgebied naar natuurgebied, van dorp naar 
dorp, van cultureel hoogtepunt naar cultureel hoogtepunt.
Je steekt op wel 5 plekken een rivier over met een pontje.
Kortom: teveel om op te noemen en te ontdekken tijdens 
deze fietsvakantie!

Heel Nederland is 'bedekt' met fietsknooppunten die tijdens 
jouw trip borg staan voor een zorgeloos fietsavontuur.
Jij hoeft alleen nog maar te fietsen!

De reis in het kort

Dag 1 Assenede/Willemstad, verkenning Willemstad met  
 fiets, fietstocht naar Dordrecht, diner en overnachting  
 in Dordrecht

Dag 2 Fietstocht van 40, 50 of 80 km Dordrecht/Kinderdijk/ 
 Schoonhoven, diner en overnachting in Dordrecht 

Een klassieker, zo dichtbij en werkelijk adembenemend!
 
Dit authentieke stukje Duitsland heeft dorpjes die uit een 
sprookjesboek lijken te komen. Geen hippe koffietentjes hier; 
maar authenticiteit en gezelligheid. Terrassen waar de rotan 
stoelen en tafelkleedjes in het oog springen en typische restau-
rants met geraniums op de vensterbanken en traditionele ge-
rechten als schnitzels, bratwurst en flammkuchen op de kaart. 
Aan weerszijden van de Moezel vind je pittoreske dorpen en 
stadjes met kleurrijke vakwerkhuizen, beroemde wijngaarden, 
ontelbare wijnkelders en eeuwenoude massieve burchten. 
Als je gaat fietsen langs de Moezel beleef je hoe het landschap 
onderweg langzaam verandert: van het glooiende en weidse 
landschap tot wijnbergen die langzaam overgaan in bossen .
Het leuke is dat je iedere keer weer een prachtig uitzicht hebt 
over de rivier met daarachter de bergen maar dat je die bergen 
niet hoeft te beklimmen met je fiets. Wel zo ontspannen. Naast 
het fietspad vind je overal bankjes om even uit te rusten, wat 
te eten of te drinken. Het is bijna altijd mogelijk om aan beide 
oevers van de Moezel te fietsen. Via bruggen en veerpontjes 
kun je telkens weer op de andere oever komen, zo kun je al-
tijd kiezen voor die met het minste verkeer. Erg mooi zijn ook 
de boottochten die je kunt ondernemen. Er zijn diverse boten 
waarbij de fiets mee kan. Het leuke is dat je de omgeving kunt 
zien vanuit een heel ander perspectief en je ook alle tijd hebt 
om even om je heen te kijken. Tijdens deze 5-daagse fiets je 
van het ene pittoreske stadje naar het andere en onderweg 
kan je natuurlijk ook de bekende moezelwijnen proeven.

De reis in het kort

Dag 1 Assenede/Bitburg, fietstocht naar Trier, diner en  
 overnachting in Trier

Dag 3 Fietstocht van 68 km Dordrecht/Woudrichem/Land  
 van Altena/De Biesbosch, diner en overnachting in  
 Dordrecht

Dag 4 Overzet Dordrecht/Rotterdam, fietstocht in  
 Rotterdam met gids, Fietstocht van 32 km Rotterdam/ 
 Hollandse IJssel/Boezems Kinderdijk/Dordrecht,  
 diner en overnachting in Dordrecht

Dag 5 Fietstocht van 31 km Dordrecht/Hooge en Lage  
 Zwaluw/Geertruidenberg, Geetruidenberg/ Assenede

Dag 2 Fietstocht van 65 km Trier/Saarburg/Trier, diner en  
 overnachting in Trier

Dag 3 Fietstocht van 60 km Trier/Bernkastel Kues/  
 Mülheim, diner en overnachting in Mülheim

Dag 4 Fietstocht van 50 km Mülheim/Bernkastel Kues/ 
 Cochem, boottocht, wijndegustatie, diner en  
 overnachting in Mülheim

Dag 5 Mülheim/ Echternach, fietstocht van 28 km   
 Echternach/Diekirch, Diekirch/Assenede 
 Thuis rond 20u00

  12/06/2023 – 16/06/2023

 € 955
 Eenpersoonskamer: + € 385

7 Hotel Van Der Valk in Dordrecht 

INBEGREPEN
- Transfer per autocar Assenede – Dordrecht – Assenede
- Vervoer van fietsen in de fietsremorque
- Verblijf op basis van half pension in een tweepersoonskamer, inclusief 

2 consumpties
- Begeleide fietstocht in Rotterdam
- BTW & Garantiefonds

NIET INBEGREPEN
- Optionele gegidste wandeling in Dordrecht (+/- 10€)
- Overige drank tijdens de maaltijden en persoonlijke uitgaven
- Annulatie- en bijstandsverzekering

  28/08/2023 – 01/09/2023

 € 995
 Eenpersoonskamer: + € 200

7 Hotel Weisser Bar in Mülheim
7 Hotel Best Western in Trier 

INBEGREPEN
- Reis per luxe autocar met barn toilet en airco
- Vervoer van fietsen in de fietsremorque
- Verblijf op basis van half pension in een tweepersoonskamer
- Boottocht en wijnproeverij
- BTW & Garantiefonds

NIET INBEGREPEN
- Drank tijdens de maaltijden en persoonlijke uitgaven
- Annulatie- en bijstandsverzekering


