
 
     Provinciale Reiscommissie  
 

Vijf dagen fietsen rondom Nijmegen 
 

van 1 t/m -5 juli 2019 

 

 
 

Foto gemaakt door Cor Krijger 

 

Fietsen in en rond Nijmegen. Wie wil dat nu niet? We fietsen door de historische stad en 

omgeving van Nijmegen. De omgeving van Nijmegen bestaat uit slingerende dijken en 

glooiende stuwwallen met bossen,weilanden en schrale blauwgraslanden op de 

uiterwaarden van de Maas en de Waal. We logeren deze dagen in Hotel Karel in het 

historisch centrum van Nijmegen. 

 

Gaat u ook mee?  

 

Prijs 

Bij minimaal 21 deelnemers 525 euro p.p. op basis van een twee persoonskamer, 

inclusief half pension.  

De toeslag voor een één persoonskamer bedraagt 65 euro p.p. 

Niet-leden betalen €52,50 extra. 

 

Opgave 

Stuur voor 30 maart 2019 een volledig ingevuld aanmeldformulier via mail of per post 

naar Ria Hettinga 

Email: ukhettinga@kpnmail.nl 

Postadres: Schepperij 34, 9791 LV Ten Boer 

 

Vragen over deze reis 

Neem contact op met Eef Wiegman via e-mail veenwieg@gmail.com of telefonisch via 

0636318633 

 

 

Deze reis is een initiatief van de Provinciale Reis Commissie Groningen en wordt 

uitgevoerd door Dalstra reizen uit Surhuisterveen 

mailto:veenwieg@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

5 daagse FIETSVAKANTIE ROND NIJMEGEN van 1 t/m 5 juli 2019 

 

Fijn dat u belangstelling heeft voor de 5-daagse fietsvakantie rond Nijmegen van 1 t/m 5 

juli 2019. De reis is een initiatief van de Provinciale Reis Commissie Groningen van 

Vrouwen van Nu en wordt uitgevoerd door Dalstra reizen. 

De reis gaat door bij minimaal 21 deelnemers. De kosten voor deze reis bedragen op 

basis van een tweepersoonskamer, inclusief halfpension in Hotel Karel te Nijmegen. 

 

Aantal Prijs p.p. 

 21 - 23 deelnemers 525 euro  

 24 - 26 deelnemers 510 euro 

 27 - 29 deelnemers 497 euro 

 30 - 33 deelnemers 486 euro 

 

   Calamiteitenfonds 2,50 euro  

De toeslag voor een éénpersoonskamer bedraagt 65 euro. 

Niet leden betalen 52,50 euro extra. 

 

Voor de fietsers geldt: 

U kunt uw eigen fiets meenemen of een fiets huren. 

- Huur gewone fiets 35 euro 

- Huur e-bike 85 euro 

 

Een zorgverzekering, een reisverzekering en een AVP (WA verzekering) zijn verplicht. U 

dient dit zelf te regelen. Een annuleringsverzekering is niet verplicht, maar raden we ten 

sterkste aan. 

 

Wilt u mee? 

Stuur of mail dan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor 30 maart 2019, een 

volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier naar Ria Hettinga  

E-mailadres: ukhettinga@kpnmail.nl 

Postadres: Schepperij 34 9797 LV Ten Boer 

 

Na 30 maart 2019 worden de inschrijvingen doorgegeven aan Dalstra en ontvangt u van 

hen de factuur voor de aanbetaling en de restbetaling. Op 31 maart is bekend hoeveel 

dames er mee gaan en staat de prijs vast.  

Ruim van te voren ontvangt u van ons informatie en de stukken die betrekking hebben 

op deze reis. Als u 2 weken voor vertrek geen bericht van ons heeft ontvangen neemt u 

dan contact met ons op. 

  

 

 

 

Bijlagen: 

 Een kort programma per dag 

 Inschrijfformulier en reisvoorwaarden NBvP Vrouwen van Nu. 

 



 

 

 

 

Kort programma per dag 

 

 

 
 

Dag 1  

Vanaf de vaste opstapplaatsen rijden we naar Hotel Karel in Nijmegen. In het hotel staat 

de lunch voor ons klaar. Na het lunchen fietsen we  via de historische stad Nijmegen naar 

de Ooijpolder. Een tocht van ca. 36 km. 

 

Dag 2 

Fietsen door het land van Maas en Waal. Vanuit ons hotel in Nijmegen fietsen we naar 

Beuningen dan langs de oever van de Waal, waar we kunnen genieten van het 

kabbelende water en de uiterwaarden. We vervolgen onze fietstocht door een rustig 

groen gebied richting de Maas. Via Grave komen we uiteindelijk weer terug in Nijmegen. 

Een tocht van ca. 64 km.  

 

Dag 3  

Fietsen door prachtige plaatsjes rondom Nijmegen. We fietsen vanuit ons hotel in 

Nijmegen naar Neerburch en Wijchen. Hier kunt u kasteel Wijchen bezoeken. We 

vervolgen onze fiettocht via Neerloon langs de Maas naar Overasselt. Via mooie wegen 

fietsen we terug naar Nijmegen. Een tocht van ca. 58 km. 

 

Dag 4  

De dag van Groesbeek. We fietsen via een mooie route  langs Mook en Ottersum richting 

Groesbeek. De route leidt u langs de  “Zevenheuvelen” weg naar het bosrijke Berg en Dal 

om vervolgens weer naar Nijmegen te fietsen. Een tocht van ca. 52 km.   

 

Dag 5  

Fietsen we rondje Nijmegen. Dit wordt een verrassingstocht. 

We vertrekken om 15.00 uur uit Nijmegen naar de plaats voor afscheidsdiner. Na het 

afscheidsdiner wordt u teruggebracht naar uw opstapplaats. 

 

 

 

                          


