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Wil je heerlijk ontspannen, mét een vleugje avontuur, dan reis je met VOS travel naar de Nederlandse 
Waddenzee en het IJsselmeer. De achtdaagse fiets-vaarvakantie is een mix van wonen op het water en 
fietsen op oevers en eilanden, genieten van pure natuur en zuivere lucht. 
 
Logeren op een boot, dat spreekt tot de verbeelding. Een imposant zeilschip, met alle comfort, is de 
uitvalsbasis voor fantastische fietstochten. Het schip vaart van de ene plek naar de andere, naar schilderachtige 
stadjes die nog altijd de sfeer uitademen van de Gouden Eeuw. Daar neem je de fiets voor mooie tochten langs 
de kust van het IJsselmeer en door het prachtige polderlandschap. Je ontdekt de Friese steden, zoals Harlingen, 
Makkum, Stavoren en de beroemde etappeplaatsen van de Friese Elfstedenronde. Hoogtepunt van de reis is de 
tocht over de Waddenzee, naar de eilanden Texel en Terschelling. Ook daar ga je aan land met de fiets, voor 
mooie tochten door zandduinen en bossen en met onderweg de mooiste picknickplaatsen die men zich kan 
voorstellen, in pittoreske dorpen. Fietsroutes zijn bewegwijzerd, autovrij en voeren door unieke 
natuurgebieden met grote vogelpopulaties, lepelaars, eenden, stelkluten en mantelmeeuwen die drijven op de 
zeewind. Onvergetelijk ! 
 
Na elke fietstocht ga je terug aan boord van het zeilschip en ook dat wordt genieten, van een verfrissend 
drankje, een lekker driegangen diner, van uitwisselen van fietservaringen, van een rustige nacht in je kajuit. ’s 
Morgens wacht het fietsersontbijt en ook een lunchpakket ligt klaar voor alweer een nieuwe ontdekking op de 
fiets langs slikken, schorren, stranden richting mooie dorpen. Misschien heb je zin om eens een dagje aan 
boord te blijven, om lekker te luieren en te ontspannen. En als je toch actief wil zijn dan help je de kapitein met 
het opzetten van de zeilen. Ook dat en nog veel meer is mogelijk tijdens het fiets- en vaaravontuur. 
 

Programma 

code: NE180 - 8d/7n 
dag 1 aankomst Enkhuizen 
dag 2 Enkhuizen - Medemblik (24/37 km) 
dag 3 rondrit Texel (43/49 km) 
dag 4 Texel - Terschelling  
dag 5 rondrit Terschelling (45/55 km) 
dag 6 Harlingen - Makkum (48/58 km) 
dag 7 Makkum - Stavoren - Enkuizen  
(32/49 km) 
dag 8 vertrek om 9.30 uur 
Prijs p/p: zie tabel 
 
data: elke zaterdag en zondag  
(30/04-24/09) 
 
 
 
niveau: 1 fietsje 
afstand per wagen: 275 km (Brussel) 
                                       95 km (Utrecht) 
 

INCLUSIEF 
• comfortkajuit met douche en wc 
• ontbijt 
• 6 x lunch(pakket) 
• koffie/thee aan boord tot 16 uur 
• 6 x diner + 1 x picknick diner 
• dagelijkse kajuitreiniging 
• welkomstdrankje 
• gebruik jacuzzi Wapen fan Fryslân 
+ Mare fan Fryslan 
• reisleiding aan boord 
• toeristenbelasting en haventaksen 
• Nederlandstalige wegbeschrijving 
+ kaart 
• roadbookdrager 
• BTW en garantiefonds 
 
verblijfsclassificatie: *** 
treinstation: Enkhuizen 
 

EXCLUSIEF 
• reis heen en terug 
• dranken 
• eigen fiets € 10 / e-bike € 25 
• huurfiets € 85 / e-bike € 185 
• extra nacht Enkhuizen  
   K&O € 55 / HP € 75 
• verzekeringen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
parking: gratis 

 

http://www.vostravel.be/
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Overnachting  

Type Kajuit 
 30/04-13/05+17-24/09 14/5-18/9 
2 pers. kajuit (klein) € 795 € 875 
2 pers. kajuit € 995 € 1075 
Junior suite € 1195 € 1275 
Single kajuit € 1295 € 1375 
Triple kajuit € 895 € 975 
   

 

 

 

De t Wapen fan Fryslân is de grootste tweemastschoener op de Nederlandse wateren. Neem plaats in het 

ruime stuurhuis en bestel uw drankje aan de stijlvolle bar om te genieten van het uitzicht door de grote ramen. 

Natuurlijk is het uitzicht nóg beter als u buiten bent: kom tot rust op het achterdek bij de buitenbar, in de 

jacuzzi op het middendek of op een van de ligstoelen op het zonnedek. De grote salon doet ook dienst als 

restaurant en dit wordt de plek waar u zal smullen van heerlijk eten. Slapen zal geen probleem zijn in de 

prachtige ruime hutten. Benedendeks bevinden zich 12 tweepersoonshutten met in elke hut de mogelijkheid 

voor een 3e stapelbed, allemaal met een eigen badkamer. 

https://boatbiketours.nl/schepen/wapen-fan-fryslan/  

De Mare fan Fryslân is een prachtige, bijna extravagante, driemastschoener die sinds 2007 als passagiersschip 

op de Nederlandse wateren vaart. Op het benedendek bevindt zich een salon met houten lambrisering die als 

restaurant wordt gebruikt. Ook benedendeks zijn er 12 comfortabele tweepersoonshutten, 1 junior-suite en 

een eenpersoonshut met stapelbedden; alle met een eigen badkamer. Naast de salon op het bovendek, 

bevindt zich het stuurhuis met een bar en grote ramen. Het houten dek met een buitenbar en een jacuzzi 

maken dit schip nóg perfecter voor levensgenieters. 

https://boatbiketours.nl/schepen/mare-fan-fryslan/  

 

 

http://www.vostravel.be/
https://boatbiketours.nl/schepen/wapen-fan-fryslan/
https://boatbiketours.nl/schepen/mare-fan-fryslan/
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De imposante driemastbarkentijn, Leafde fan Fryslân, maakte haar eerste reis in het voorjaar van 2018. Het 

interieur van dit recent gerestylede schip kan het best worden omschreven als ‘verfijnd’. Er zijn 10 goed 

uitgeruste tweepersoonshutten, 1 kleinere tweepersoonshut en 1 junior-suite met twee aparte bedden en 1 

eenpersoonshut. In een aantal van de tweepersoonshutten kan een derde (stapel)bed worden bijgeplaatst, wat 

het ideaal maakt voor een gezin. De uitgebreide maaltijden worden geserveerd in het restaurant en de 

scheepsbar is goed gevuld, dus de salon is dé plek om te verblijven na een dag op de fiets. Of aan dek, waar u 

nog wat extra calorieën kunt verbranden door te helpen de zeilen hijsen. 

https://boatbiketours.nl/schepen/leafde-fan-fryslan/  

FAQ 

Hoe groot is de groep aan boord? 

Dit hangt af van het schip waarop u reist. De meeste kleinere schepen (met een maximale capaciteit van 20) 

zijn meestal volledig bezet. De grotere schepen (met een maximale capaciteit van ca. 100) zullen voor ongeveer 

80-90% gevuld zijn op de meeste reizen. 

Hoe zien de hutten eruit? 

We hebben een groot spectrum aan huttypen; variërend van benedendekse tweeling tot bovendekse 

superieure suites. Op de scheepspagina’s kunt u meer lezen over alle faciliteiten in de hutten en de 

verschillende hutsoorten. Klik hiervoor op de link bij iedere boot omschrijving. 

Is het mogelijk om een dag aan boord te blijven? 

Natuurlijk bent u welkom om overdag aan boord te blijven, in plaats van mee te gaan op de fietstocht. Laat de 

reisleider en/of de bemanning weten dat u aan boord blijft. Houd er rekening mee dat kinderen onder de 18 

jaar onder toezicht van een volwassene moeten staan. Maak na het ontbijt wel gewoon uw lunchpakket klaar, 

er is geen gelegenheid om rond het middaguur eten te bestellen. 

Waarom is een fiets-vaarvakantie een veilige manier van reizen? 

Op onze reizen doet het schip dienst als drijvend hotel voor een klein aantal passagiers. Uw accommodatie 

blijft de hele reis hetzelfde, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over verschillende 

schoonmaakstandaarden op elke locatie. U bent gedurende de hele reis met dezelfde groep en u gaat iedere 

dag naar buiten, op de fiets in de frisse lucht. Terwijl u buiten bent, wordt het schip grondig schoongemaakt. 

De fietstochten gaan door rustige landelijke gebieden, waarbij grotere drukte in de steden zoveel mogelijk 

wordt vermeden. Op deze manier bieden we een veiligere manier van reizen aan, met meer aandacht voor 

hygiëne, frisse lucht en het vermijden van drukke plaatsen. 

 

http://www.vostravel.be/
https://boatbiketours.nl/schepen/leafde-fan-fryslan/

