Hotelschip ‘Ali-B2‘

Vaar-fietsroute door 5 provincies (10 nachten)
Alphen-Vianen-Arnhem-Deventer-Kampen-Vollenhove/Giethoorn-Elburg-Spakenburg-Amsterdam-Alphen
Vijf Nederlandse provincies met een diversiteit aan landschap & cultuur verenigd op één route! Met schip en fiets
gaat het door waterrijke polderlandschappen, het heuvelige bos- en heidelandschap van de Veluwe en ook de
moerasgebieden in Overijssel. We meren af in de eeuwenoude Hanzesteden Deventer en Kampen, sfeervolle
voormalige vissersdorpen en ook in de bruisende steden Arnhem & Amsterdam.
En natuurlijk genieten we van heerlijke vaartochten over de Rijn, IJssel en de randmeren en afwisselende fietstochten
bijv. door de Weerribben en naar Giethoorn.
Zondag: Alphen a/d Rijn (Zuid-Holland)
Inschepen om 16:00 uur. Welkomstwoorden door de crew en voorstellen van het programma. ‟s Avonds een korte fietstocht in de
omgeving van Alphen.
Maandag: Alphen-Vianen (Utrecht)
De trossen gaan los voor onze 1e vaartocht (ca. 3,5 u.) over de Rijn & Gouwe door Boskoop en langs Gouda de Hollandse IJssel
op met stop in Ouderkerk a/d IJssel. Hier begint onze fietstocht naar Vianen: We genieten van de stilte en natuurrijkdom van de
oer-Hollandse poldergebieden.
‟s Avonds tijd voor het historische centrum van Vianen een oud vesting- en handelsstadje met taalrijke monumenten.
Dinsdag: Vianen-Arnhem (Gelderland)
Tijdens het varen genieten we van heerlijke uitzichten over het rivierenlandschap van de Lek. Bij Amerongen start onze
aantrekkelijke fietstocht langs de Lek en de Neder-Rijn die zich kenmerkt door de overgang van landschapsgebieden van de
Utrechtse Heuvelrug, rivierengebied en de Gelderse Vallei.
In Arnhem wacht de Ali-B2 al op ons die inmiddels dichtbij de treurig beroemde “brug van Arnhem” is afgemeerd. Na het
avondeten hebben we tijd voor de hoofdstad van de provincie Gelderland met haar monumenten, historische kelders, gevels,
steegjes en straatjes en haar parken, waarop iedere Arnhemmer trots is. Ontdek de rijke en bewogen geschiedenis van ruim 11
eeuwen langs een beschreven historische wandelroute! Bewonder de laatgotische Eusebiuskerk op de Grote markt die met haar
73m hoge kerktoren ver over de silhouet van de stad uitsteekt. En misschien hoort u wel het op één na grootste klokkenspel van
Europa.
Woensdag: Arnhem-Deventer (Overijssel)
Vandaag varen we ca. 4 u.. stroomafwaarts op de Gelderse IJssel, een van de mooiste Nederlandse rivieren wederom door een
heerlijke rivierenlandschap tot Deventer.
Na de lunch gaat het op de fiets eerst verder langs de IJssel. De sterk meanderende rivier en de betoverend mooie IJsselvallei
hebben het beeld van een levend schilderij. Hoge rivierdijken met imponerende vergezichten, robuuste rietpartijen en schrale
graslanden met grote grazers wisselen elkaar af. We steken de IJssel over en fietsen terug langs mooie plaatsjes en door een
bosrijk gebied.
Deventer, een van de oudste Hanzesteden van Nederland nodigt u ‟s avonds tot een historische wandeling uit. Het bijzondere is
dat heel veel van de rijke gescjiedenis bewaard is gebleven zoals het liefdevol restaureerde monumentale Bergkwartier met zijn
adembenemende panden. Sluit de dag af op een van de vele terrasjes op de Brink - het grootste open stadsplein van Nederland waar het goed toeven is.
Donderdag: Deventer-Kampen
Na het ontbijt vaart de AliB in ca. 3 uur verder stroomafwaarts op de IJssel door de schilderachtige IJsselvallei met zijn
uiterwaarden, bossen en natuurreservaten tot Kampen de 2e voormalige Hanzestad op deze route.
Aansluitend beleven we fietsend de IJsseldelta met zijn stille landwegen en gemoedelijke plaatsen.
Ontdek na het avondeten te voet de charme van de voormalige Hanzestad Kampen. Haar trotse historie weerspiegelt zich in ca.
500 monumenten die u meer over de waterrijke geschiedenis van Kampen vertellen.
Vrijdag: Kampen-Vollenhove
‟s Ochtends heeft u nog eens tijd voor Kampen. Een wandeling langs de IJssel naar de afgemeerde zeilschepen van de bruine
zeilvloot is zeker de moeite waard of bezoek een van de musea zoals het stedelijke museum in het oude stadshuis.
Na de lunch vertrekt de Ali-B met bestemming Vollenhove, een voormalig Zuiderzee-vissersstadje. Historische gebouwen-gevels
en monumenten getuigen van de invloed van adellijke families en de bisschop van Utrecht op dit 645 jaar oude stadje.
Zaterdag: Volenhove/Giethoorn (rondtoer)
Vandaag staat een prachtige fietstocht op het programma. We fietsen eerst door het Nationaal park „de Weerribben‟, het
belangrijkste moerasgebied van West-Europa. Op de terugweg liggen het bekende toeristische plaatsje Giethoorn „klein Venetië‟

en een uitgestrekt plassengebied op onze weg.
Een avondwandeling door Volenhove langs een beschreven historische route is zeker aan te bevelen
Zondag: Vollenhove-Elburg (Flevoland & Gelderland)
In de ochtend vaart de Ali-B2 over een uitgestrekt plassengebied (Kadoeler Meer, Zwarte Meer & Ketelmeer) naar het mooie
havenstadje Elburg , prachtig gelegen aan de randmeren.
Aansluitend fietsen we langs het Veluwemeer naar het vakantiedorp Nunspeet. Op de terugweg passeren we een bos- en
heidegebied.
In de veertiende eeuw was Elburg de tweede Hanzestad van Gelderland. Omringd door prachtig begroeide wallen, visrijke
grachten en stukken stadsmuur is Elburg tegelijk de best behouden vestingstad aan de Zuiderzee.
Maandag: Elburg-Spakenburg (Utrecht)
We varen over de Veluwerandmeren naar Spakenburg. Na de lunch ondernemen we een fietstocht over dijkjes, langs riviertjes en
over rustige wegen door een landelijk gebied ten zuiden van Spakenburg.
Ontdek ‟s avonds de charme van het voormalige, sfeervolle vissersdorpje Spakenburg: Bezoek de oude visserijhaven en tegelijk
museumhaven. Hier vindt u de historische botterwerf waar nu een derde deel van de Bottervloot van Nederland ligt. Natuurlijk is
Spakenburg ook bekend vanwege haar traditionele klederdracht, vooral door oudere vrouwen gedragen, welke u met wat geluk
nog in het openbaar kunt bewonderen.
Dinsdag: Spakenburg-Amsterdam (Noord-Holland)
We verlaten de randmeren en na een vaartocht over het zuidelijke IJsselmeer leggen we aan in de oudste haven van Amsterdam,
het Oosterdok met zeventiende-eeuwse havengevels. Een ideale uitvalsbasis om Amsterdam te ontdekken!
Woensdag: Amsterdam-Alphen (Zuid-Holland)
Een belevenis is de vaartocht met Ali-b2 door het centrum van Amsterdam. 12 bruggen gaan voor ons open!, Verder gaat het op
de mooie Amstel met stop in Uithoorn, waar de fietsers van boord gaan. Onze laatste fietstocht brengt ons langs de Meije door een
water- en natuurrijk gebied met als einddoel Alphen waar de Ali-B al op ons wacht. Aan het eind van de middag nemen we
afscheid van elkaar.

