Fietsreis
Sallandse Heuvelrug
van 21 t/m 25 juni 2021
Voor onze 5 daagse fietsreis gaan we dit keer naar de Sallandse Heuvelrug. We logeren midden
in de natuur, bij een boerderij in Groepshotel de Maathoeve in Heeten. De boerderij ligt in het
coulisselandschap van Overijssel op korte afstand van de prachtige Hanzestad Deventer en
natuurgebied de Sallandse Heuvelrug. We fietsen, zoals gebruikelijk, via knooppunten routes en
gaan tijdens elke tocht iets leuks/interessants bezoeken.
Voorlopig fietsprogramma (wijzigingen voorbehouden)
Maandag 29 juni: aankomst in Groepshotel Maathoeve,
Witteveenseweg 23 8111 RP Heeten tussen 12.00 uur en
13.00 uur. We drinken koffie in onze accommodatie. Na
de koffie en een eventuele lunch (eigen kosten) gaan we
Heeten en omgeving op de fiets verkennen. Eind van de
middag nemen we deel aan een workshop boeren tapas
maken. Een hele uitdaging want dat wordt die avond
meteen ons diner.
Dinsdag 30 juni: Vandaag fietsen we naar de historische Hanzestad
Deventer. We stoppen bij het station. Vanaf hier kan ieder zo’n 2 uur lang
zijn eigen gang gaan. Er is zeker voor elk wat wils b.v. het Museum de
Waag of het Speelgoedmuseum. Of misschien willen sommigen van ons
gezellig door de pittoreske straatjes van Deventer wandelen en winkeltjes
bekijken of samen met de reisleiding een stadswandeling door de
historische wijk ………maken. Daarna fietsen we gezamenlijk naar
Groepshotel Maathoeve terug voor het diner.
Woensdag 1 juli: vandaag gaan we naar de Sallandse
Heuvelrug, naar de Holterberg (uitzichtpunt) en naar de
plaats Holten. Even buiten Holten in “Buitengewoon
Holten” gaan we lunchen. We bezoeken de Canadese
begraafplaats aan de Eekhoornweg in Holten. Bij KNP 57
is nog een gelegenheid om iets te drinken. Als we
onderweg R punten tegen komen stoppen we natuurlijk
om ons te laten verrassen door wat en wie we daar nou
weer ontmoeten.
Donderdag 2 juli: Deze dag fietsen we via Heeten naar Raalte.
We bekijken de kathedraal indien deze open is en eventueel de
Plankerk met mooie oude fresco’s. We vergeten ook niet de
authentieke boetiekjes van Raalte. Daarna fietsen we naar
Mariënheem om een prachtige beeldentuin te bezoeken. We
komen door de plaatsjes Luttenberg en Heino. Onderweg zullen
we vast nog wel een R-punt of een restaurantje tegen komen waar
we kunnen lunchen of wat kunnen drinken.

Vrijdag 3 juli: Op deze laatste dag bekijken we of we nog ergens naar toe willen. Misschien
hebben we nog wat leuks ontdekt op onze fietstochten dat we willen zien. Misschien willen we
gewoon lekker nog even van de rust en de natuur op de Maathoeve genieten. In de middag
gaan we weer naar huis na een heerlijke fietsvakantie.
-.-.-.-.-.-.-.-.

Reisinfo: Wij gaan op eigen gelegenheid naar Heeten, of nemen de fietstaxi van Fitál, je wordt
dan thuis opgehaald, kosten €135,- retour inclusief eigen fiets (minimale deelname per fietstaxi
4 personen).
Reissom: € 579,-- op basis van een 2 persoons kamer
Toeslag 1 pers. Kamer: € 41,67
Wat is er bij de reissom inbegrepen:
Verblijf op basis van halfpension
2 pers.kamers douche/toilet en gescheiden bedden
Elke dag koffie/thee
Entree beeldentuin
Workshop tapas maken
Fooien
Reunie
Wat is er niet bij de reissom inbegrepen:
Eventueel Huur fiets (e-bike): € 20,-- per dag
Lunches (zo mogelijk maken we zelf picknick pakketten)
NB: Omdat dit een “uitgestelde” reis is, zijn de reissom en het programma onder
voorbehoud van wijzigingen.

