
  

                                              

          Fietsvakantie in Voorne Putten Rozenburg en Goeree  
Overflakkee van 25 t/m 29 juni 2018  

In samenwerking  met Fitàl een reisorganisatie van 
o.a. fietsreizen, organiseren wij een fietsvakantie op 
de eilanden Voorne-Putten Rozenburg en Goeree  
Overflakkee. De eilanden zijn een uitstekend 
uitgangspunt voor fietstochten door schitterende 
duingebieden in combinatie met een  bijzonder 
industriegebied. De duinen van  Rockanje en 
Oostvoorne zijn één van de soortenrijkste 
duingebieden van West- Europa en een genot om 
door te fietsen. We bezoeken de Tenellaplas, het 
Breede Water waar we met een beetje geluk een 
aalscholvers kolonie kunnen spotten en fietsen 
verder via Brielle, Tinte en Hellevoetsluis langs het 
Haringvliet terug naar Oostvoorne. We brengen een 
bezoek aan de Maasvlakte en gaan daar op excursie om van dichtbij de grote terminals en 
de enorme containerschepen te zien die daar aanleggen. Na het bezoek aan de Maasvlakte 
varen we met de ferry naar de landtong van Rozenburg, een prachtig natuurgebied 
ingeklemd tussen het Calandkanaal en de Nieuwe Waterweg. We brengen ook een dag door 
op Goeree Overflakkee en bezoeken Ouddorp, Goedereede en de Kwade hoek leuke 
authentieke dorpen en een prachtig duingebied langs de Noordzee. 

We verblijven in het Hotel ’t Wapen van Marion in Oostvoorne dit 
beschikt over een binnenzwembad en welness voorzieningen. 
Hotel ’t Wapen van Marion ligt in de duinen en vlakbij het strand. 
We fietsen via prachtige knooppunten routes door een zeer 
dynamisch gebied van prachtige natuur en bijzondere industrie.  

We gaan met eigen vervoer naar het hotel. Hotel ’t Wapen van 
Marion heeft een gratis parkeerplaats en is met de auto goed 
bereikbaar. 
U kunt uw eigen E-bike meenemen of gebruik maken van een 
huur E-bike á € 19,50 per dag (prijswijzigingen voorbehouden). 
Ook kunt u gebruik maken van de fietstaxi van Fitàl vanuit 
diverse opstapplaatsen in Zuid-Holland € 100 p.p. 

retour( minimum deelname 4 personen) 
Prijs:  € 495,- p.p. bij minimaal 15 deelnemers en een gedeelde 2 persoons kamer op 
basis van halfpension. Toeslag 1 persoons kamer € 95,- voor 4 nachten. 
De prijs is inclusief fooien, boottocht, excursies, reünie, reisverslag  en 
toeristenbelasting. 

Het volledige reisprogramma kunt u opvragen bij onderstaande personen of dit vindt u 
op de website van VvNu, Reiscommissie Zuid-Holland 

U kunt zich opgeven bij : 
Rini van der Wel,   tel. 010-2100062, email; cjvdwel@icloud.com 
Riet van der Werff tel. (06) 40 01 98 72 email: rietvanderwerff16@gmail.com 
Opgave is mogelijk tot 1 maart 2018
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