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Een weekje veelzijdig genieten van de Achterhoekse gastvrijheid in een
decor van het bijzondere coulisselandschap in Gelderland. Een gids
leidt ons langs de achtkastelenroute, we trekken naar de Hanzesteden
Zutphen en Doesburg, trappen doorheen Berkelland, proeven lokale
wijnen en houden ook even halt in Bronkhorst, het mooiste dorpje van
Nederland. Of dit - zoals kenners beweren – ook de mooiste regio van
Nederland is? Klim op de fiets en oordeel zelf!
PROGRAMMA
Dag 1 Samenkomst op de camping
in het kastelendorpje Vorden.
Verwelkoming en kennismaking met
een drankje en een hapje.
Dag 2 Een plaatselijke gids vergezelt ons
tijdens de prachtige achtkastelenroute.
We zetten onze fiets even aan de kant
voor een geleid bezoek aan Kasteel
Vorden en een kleine versnapering.
Verpozen in de tuinen van Landgoed de
Wiersse of een theekransje en rondleiding in Theetuin Vierakker is zeker een
leuke extra indien nog tijd.
Dag 3 Vandaag trappen we door een
stukje Berkelland. Eerste halte is het
dorpje Ruurlo voor een vrije verkenning. Daarna toont een gids ons de
rijke geschiedenis van het prachtige
Kasteel Ruurlo: hier worden vijf eeuwen
architectonische bouwgeschiedenis
gecombineerd met moderne architectuur van topniveau. In Borculo brengen
we een bezoek aan het brandweer- en

stormrampenmuseum en lopen even
binnen in een ijsboerderij.
Dag 4 Langs een afwisselend landschap van kleine dorpjes, kastelen,
landerijen, bossen en molens, fietsen
we naar Bronkhorst, het kleinste
stadje van Nederland. Onderweg
stoppen we bij een wijngaard voor
een rondleiding en degustatie. Na een
gezamenlijke broodjesmaaltijd fietsen
we naar het Achterhoeks Planetarium
in de buurt van Toldijk.
Dag 5 Naar Doesburg voor een geleide
wandeling in deze Hanzestad, waar
het barst van de bezienswaardigheden. We nemen ook een kijkje in
Streekmuseum De Roode Tooren.
Dag 6 Een gezellig dagje in het sfeervolle Zutphen met o.a. een rondvaart
in een fluisterboot over de stadsgrachten en de Berkel. ’s Avonds BBQ.
Dag 7 Einde en individuele
terugreis. △
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HET GELUK
VAN NEDERLAND

DEELNAMEPRIJS
per persoon (basis: 2 pers./eenheid): 
€ 358
per bijkomende pers. (vanaf 3de pers.): € 238
alleenreizende: 
€ 493
supplement hond: 
t.p. betalen

IN DE PRIJS INBEGREPEN
Kampgelden incl. elektriciteit en taksen •
geleide fietstocht incl. • Achtkastelenroute
boekje & versnapering • geleide stadsbezoeken in Doesburg en Zutphen • geleide
bezoeken incl. toegangsgelden aan Kasteel
Vorden, Kasteel Ruurlo, Achterhoeks planetarium, Streekmuseum De Roode Tooren •
toegangsgeld voor Brandweermuseum •
fluisterboot Zutphen • wijndegustatie en
rondleiding wijngaard • broodjeslunch dag 4 •
afscheidsetentje (BBQ) • welkomstdrink en
extra drink • reisbrochure.

VLAAMSE REISBEGELEIDING
André De Gendt

UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM
15 maart 2021

RESERVEREN
Via het inschrijvingsformulier op p. 15
of www.vkt.be/reizen

BEGELEIDE KAMPEERREIZEN PA SEN & VOORJAAR 2021

