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Koninklijk genieten op de Veluwe
De groene schatkamer van Nederland 

Ontdek samen met De Limburger Reizen de Veluwe met haar
prachtige natuurparken als Het Nationale Park De Hoge Veluwe en
Nationaal Park Veluwezoom. Beroemde musea als het Kröller-Müller
Museum en Paleis Het Loo en niet te vergeten sfeervolle stadjes zoals
Apeldoorn waar we “keizerlijk” verblijven in het perfect verzorgde
viersterrenhotel Bilderberg de Keizerskroon. Dit was ooit eigendom
van Koningin Juliana en is gelegen naast Paleis het Loo. Een leuk
excursieprogramma met bezoek aan bovengenoemde
hoogtepunten, maar ook aan Deventer en Amersfoort. Het Nationale
Park De Hoge Veluwe is een unieke combinatie van natuur, kunst en
architectuur. Voor de fietsliefhebbers zijn er gratis witte fietsen. Of
trek uw wandelschoenen aan, want er valt een wereld te ontdekken in
dit mooie stukje eigen land!

 

Dag 1 - Heenreis en Arnhem

Vanuit onze Limburgse opstapplaatsen rijden we naar de Arnhem, de
groene poort van de Veluwe, voor de lunchpauze en een bezoek
aan het mooie historische centrum. In de namiddag rijden we verder
naar ons hotel, perfect gelegen in Apeldoorn. Iedere avond een goed
verzorgd diner in ons hotel.  

5 dagen vanaf
€ 729,- p.p.

Inclusief
4 nachten op basis van halfpension
in Bilderberg de Keizerskroon****

Entree Paleistuinen & Koninklijke
stallen Het Loo

Entree Natuurpark de Hoge Veluwe
en rondleiding o.l.v. natuurgids

Entree Kröller-Müller Museum incl.
audiogids

Stadswandeling Amersfoort

Vervoer per luxe touringcar (ook
eigen vervoer heen- en terugreis
mogelijk)

Onder begeleiding van ervaren
chauffeur/reisleider

Exclusief
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Dag 2 - Paleis het Loo - Apeldoorn

Vanochtend rustig genieten van het rijkelijke ontbijtbuffet.
Vervolgens bezoeken we de tuinen, het paleispark en de fraaie stallen
met oude koetsen en oldtimers van het oude koninklijke Paleis het
Loo. In de middag hebt u vrije tijd in onze leuke vakantieplaats
Apeldoorn. Vanuit ons hotel staat u na een korte wandeling
door een schitterende omgeving aan de ene kant midden in het
chique centrum van Apeldoorn en aan de andere kant oog in oog met
het wild in Kroondomein Het Loo. Diner in ons hotel. 

Dag 3 - De Hoge Veluwe - Kröller Möller 

Na het ontbijt rijden we naar het bezoekerscentrum Museonder van
het nationale park De Hoge Veluwe. Hier komen we alles te weten
over de natuur, cultuur en historie van het park. Vervolgens brengen
we een bezoek aan het park o.l.v. een natuurgids. In de namiddag
bezoeken we het Kröller Möller museum (incl. entree). Natuur en
kunst zijn in het park op een unieke manier samengebracht. Stap het
tweede huis van Vincent van Gogh binnen bij een bezoek aan
het Kröller-Müller Museum. U vindt hier de op één na grootste Van
Gogh-verzameling ter wereld met bijna 90 schilderijen en ruim 180
tekeningen. Daarnaast bevat de collectie topstukken van moderne
meesters als Claude Monet, Georges Seurat, Pablo Picasso en Piet
Mondriaan. Raak ook betoverd bij een wandeling door de
beeldentuin. Diner in ons hotel. 

 

Dag 4 - Vrije tijd in Apeldoorn of Amersfoort

Vandaag kunt u uw eigen plan trekken. Maak een wandeling of
fietstocht door de prachtige, groene omgeving van Apeldoorn. U
heeft ook de mogelijkheid om deel te nemen aan de excursie naar
Amersfoort. U kunt zich vergapen aan historische gebouwen, goed
onderhouden monumenten, fraaie grachten maar ook een geweldig
winkelaanbod en gezellige terrassen. Bezoek ook het geboortehuis
van Piet Mondriaan of de Onze Lieve Vrouwentoren, één van de
grootste kerktorens van Nederland. Diner in ons hotel. 

Dag 5 - Deventer & thuisreis

Na een laatste ontbijt in ons hotel, op naar Deventer, de eeuwenoude
Hanzestad. Gelegen aan de rivier de IJssel, met een prachtige historie.
En dat ziet u werkelijk overal in de stad! Schitterende monumenten,
mooie pleinen, oude musea maar ook volop gezelligheid. In de late
namiddag rijden we terug naar onze Limburgse opstapplaatsen waar
u in het begin van de avond weer arriveert. 

Niet genoemde maaltijden en
drankjes

Eventuele verzekeringen

Overige info
Mogelijkheid tot heen- en terugreis
op eigen gelegenheid/ eigen vervoer
(auto/trein)

Gratis fietsverhuur (witte fietsen)

Minimum aantal deelnemers: 25

Ook geschikt als fiets- en wandelreis 

Enkele dagen uw eigen
(fiets)programma? 

Fietsen op de Veluwe is een ideale
manier om de omgeving te
verkennen. In Nationaal Park de
Hoge Veluwe kunt u gratis gebruik
maken van de beroemde witte
fietsen. Er zijn fietsen voor
volwassenen en fietsen voor
kinderen. De bezoeker kan over ruim
40 kilometer fietspad fietsen, dwars
door de Veluwse bossen,
heidevelden, stuifzandlandschappen
en parkbossen. Per fiets komt u
overal. Routes zijn beschikbaar in het
hotel.  
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Hotel informatie

Bilderberg de Keizerskroon**** 

We verblijven vorstelijk in het nette viersterrenhotel Bilderberg de
Keizerskroon pal naast Paleis Het Loo gelegen en tot eind jaren 60
persoonlijk bezit van Koningin Wilhelmina. Alle kamers zijn
comfortabel ingericht. U kunt ontspannen in de gezellige bar
en baantjes trekken in het verwarmde binnenzwembad. In Bilderberg
Hotel De Keizerskroon in Apeldoorn komt u heerlijk tot rust en het zal
u aan niets ontbreken! 

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamertoeslag: € 195,-

Hotel website: https://www.bilderberg.nl/apeldoorn/hotel-de-...
Hotel adres: Koningstraat 7, 7315 HR Apeldoorn, Nederland
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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