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Fietsvakantie van historisch Delft naar wereldstad Rotterdam en
weer terug

5-daagse Fietsvakantie van Delft naar Rotterdam en terug naar Delft
Genieten van historisch Delft en fietsen naar de dynamische wereldstad Rotterdam waar u 2 nachten op het unieke cruiseschip overnacht en
de stad Rotterdam kunt gaan verkennen. Aansluitend fietst u weer terug naar Delft om nog te genieten van deze sfeervolle stad en natuurlijk
Delfts Blauw te spotten en wellicht wat shoppen.

Fietsvakantie met bezoek aan 2 karakteristieke Hollandse steden
Delft
Uw fietsvakantie begint in Delft. Dit hotel in Delft is centraal gelegen aan de A13, tussen Rotterdam en Den Haag, op een steenworp afstand
van de pittoreske binnenstad. Het hotel is volledig ingericht en gestyled door de designers van het naastgelegen IKEA, met uiteraard een
touch van Delfts blauw. In restaurant BLUE Dining kunt u terecht voor zowel lunch als diner, waar de Mediterraanse keuken de basis vormt.
We gebruiken herkenbare, verse en eerlijke ingrediënten, verse kruiden, authentieke specerijen en mooie olijfolie. Chefkok Bas Zuidam en zijn
brigade staat voor u klaar om u een heerlijke avond te bezorgen!
Vanuit het hotel kunt u de Delft City shuttle pakken die u een rondtoer door de stad geeft langs de bezienswaardigenheden in Delft. Deze
sfeervolle stad staat natuurlijk bekend om z'n Delfts Blauw dus shop in de leuke toeristenwinkeltjes ook iets moois als herinnering. Verder kunt
u heerlijk fietsen of wandelen. Vanuit het hotel loopt u namelijk zo naar de Delftse Hout, een prachtig recreatie- en natuurgebied!
In het hotel overnacht u in een comfortkamer. Deze ruime en lichte kamer is voorzien van een twin bed (twee eenpersoonsbedden) en een
geheel vernieuwde badkamer met inloopdouche. De kamer is gelegen rond de royale binnenplaats of op de lager gelegen etages van het
hotel en gestyled door de designers van IKEA. Er is een (laptop)kluis aanwezig, een kleine koelkast, strijkijzer en strijkplank, Samsung
flatscreen TV en een espressomachine voor een heerlijk kopje koffie! Op alle kamers en in het gehele hotel kun je gebruik maken van gratis
wifi.

Van Delft naar Rotterdam
Na de overnachting en een heerlijk ontbijt vertrekt u op de fiets richting Rotterdam. De afstand tussen de steden is niet meer dan 20 kilometer
maar u kunt er uiteraard een langere route van maken en zo rustig aan fietsen.
In Rotterdam wordt u verwacht op het meest imposante en prestigieuze schip van Rotterdam: het ss Rotterdam. Dit schip was hét
vlaggenschip van de Holland Amerika Lijn. Ervaar de allure en rijke historie van toen. Als voormalig vlaggenschip van de Holland-Amerika Lijn
en cruiseschip heeft dit schip vele wereldzeeën bevaren. Ontdek de vele verhalen van "La Grande Dame" en beleef de authentieke sfeer
terwijl u komt eten en drinken, overnachten en genieten. Het ss Rotterdam ligt permanent aangemeerd in Rotterdam en is makkelijk
bereikbaar.
Ontwaak na een nacht vol maritieme dromen in een bijzondere 2-persoonskamer in jaren ’50 stijl aan de rustige binnenzijde (zonder
patrijspoort) van het schip. Alles in deze kamer ademt historie en comfort, het twin bed, badkamer met douche, gratis wifi, klimaatbehandeling,
flatscreen TV, koelkastje inclusief 2 gratis flesjes water, espressomachine, (laptop)kluis en föhn. Beschikbaar in de thema’s Original,
Manhattan en Bahama’s.
In Rotterdam kunt u uiteraard de Maasstad verkennen met een rondvaart, te voet door de stad en van de architectuur genieten, lekker even
shoppen in de koopgoot of genieten aan het water of aan boord van uw eigen hotel.

Bij deze 5-daagse Fietsvakantie van Delft naar Rotterdam vv is inbegrepen:
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1 Overnachting in het hotel in Delft, gelegen op een steenworp afstand van de pittoreske binnenstad
2 Overnachtingen op het ss Rotterdam, het meest imposante en prestigieuze schip in Rotterdam
1 Overnachting in het hotel in Delft, waar u deze bijzondere reis afsluit
4x Een heerlijk ontbijt
4x Een lunchpakket en 1 lunchtas om te houden
4x Een culinair 2-gangendiner met koffie of thee na
Fietsroutes
Optioneel fietshuur (toeslag voor elektrische fiets)

Prijs: € 443,00 p.p. op basis van een 2-persoonskamer.
Prijs is exclusief toeristenbelasting.

Belangrijk om te weten
De reissom wordt betaald in het starthotel, in de andere hotels hoeft alleen de stadsbelasting en eventuele hapjes en drankjes voldaan te
worden.
Komt u met de auto dan parkeert u gratis bij het hotel in Delft.

Bagageservice
Wanneer u geniet van een prachtige fietstocht, is uw bagage wel het laatste waar u aan wilt denken. Daarom is het mogelijk om gebruik te
maken van de bagageservice bij deze 5-daagse vakantie. Voordat u incheckt in het volgende hotel, zijn uw koffers al gebracht. U kunt deze
service bijboeken voor € 10,- per koffer.
Fietsen
Gaat u met de fiets dan kunt u ervoor kiezen om uw eigen fiets mee te nemen of een elektrische fiets te reserveren voor € 12,50 per dag. Geef
dit bij uw reservering wel vooraf door.
De prijs van deze 5-daagse Fietsvakantie van Delft naar Rotterdam en weer terug is geldig tot en met 31 oktober 2021 met
uitzondering van de feestdagen.
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