
 
Provinciale ReisCommissie      

 
 

Varen en fietsen rondom Amsterdam 
Van 2  t/m 5 juni 2020 

 

 
 

Met de trein naar Amsterdam. Achter het station, in het Oosterdok, ligt onze boot klaar 

voor vertrek. Vanaf de boot, onze verblijfplaats voor de komende dagen, fietsen we de 

komende 4 dagen onderleiding van een reisleider naar Haarlem, Leiden, door het Groene 

Hart, via Uithoorn terug naar Amsterdam.  

           

Wilt u mee?  

Stuur dan zo spoedig mogelijk maar  

voor 1 maart 2020 een volledig ingevuld inschrijfformulier  

naar Marjan Jansen 

 e-mail: marjanjansen0@gmail.com 

 postadres: Breitnerstraat 7, 9718 ML Groningen 

 

Prijs 

 Voor deze vakantie betaalt u € 450 p.p.  

Dit bedrag is op basis van een 2 persoons hut,  

vol pension, de treinreis Groningen - Amsterdam en terug  

en de huur van een gewone fiets.  

Helaas zijn er geen 1-persoons hutten beschikbaar 

 Toeslag huur e-bike € 60 

 Deze vakantie is ook toegankelijk voor niet-leden.  

Zij betalen € 53,50 extra.  

 

Na 1 maart krijgt u een rekening van  

de reiscommissie van Vrouwen van Nu provincie Groningen  

met daarop het bedrag wat u moet betalen.   

 

Heeft u vragen over deze reis? 

Neem contact op met Marjan Jansen via e-mail marjanjansen0@gmail.com. Even bellen 

kan natuurlijk ook. Tel: 06 46042666. 

 

Deze reis is samengesteld door de reiscommissie van Vrouwen van Nu provincie 

Groningen en wordt uitgevoerd door Intersail vaartochten en fietsvaarvakanties 
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Kort programma per dag 

 

Dag 1  

Aankomst Centraal station Amsterdam via NS. 

Fietsen van Amsterdam naar Haarlem via Spaarnewoude en de mooie Nel. 

Diner op de boot 

 

Dag 2 

We fietsen van  Haarlem naar  Leiden via de Kennemerduinen en Zandvoort langs 

Vogelenzang, Noordwijk en Katwijk naar Leiden 

Diner op de boot. 

 

Dag 3 

Vandaag fietsen we van Leiden naar Uithoorn. We varen mee tot Alphen aan de Rijn. 

Fietsen in het Het Groene Hart en vervolgens nemen we de  fietsroute langs het Aar 

kanaal en de Amstel naar Uithoorn. 

Diner op de boot. 

 

Dag 4  

Alweer de laatste dag. Voordat we naar huis gaan fietsen we van Uithoorn langs de 

Amstel naar Amsterdam waar we rond 13.00 uur aankomen. We halen onze bagage en 

gaan met de trein terug naar Groningen. 

 

Het aantal te fietsen kilometers wordt in overleg met de gids vastgesteld en ligt tussen 

de 30/50km. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


