
	 	 	 	

6-daagse wandelreis Nederland 
Nederlandse landschappen 

met de benenwagen en het openbaar vervoer


 Informatie 
Deze tijd vraagt om een verantwoordelijker manier van reizen dus is in de opzet van deze reis 
uitgegaan van reizen met het openbaar vervoer. Je kan gedeeltelijk echter ook je eigen vervoer 
gebruiken. Wij bieden de mogelijkheid van bewuster reizen maar dwingen niet. We stellen deelname 
per openbaar vervoer wel op prijs. 
Tijdens deze 6-daagse wandelreis in Nederland verblijven we in een hotel bij Nijmegen en een hotel 
in de Deventer binnenstad. Voor de verplaatsingen gebruiken we het openbaar vervoer zowel 
voorafgaand aan de wandelingen als ook van Nijmegen naar Deventer. Hiervoor gebruik je je eigen 
OV-vervoersbewijs. Heb je geen OV-kaart dan kan je deze lenen en de kosten bijboeken. De 
wandelingen gaan door verschillende Nederlandse landschapstypen en zijn ongeveer 17 kilometer 
per dag.

We gebruiken eenmaal een inbegrepen lunch (dag 3) en voor de rest van de dagen en de 
aankomstdag zorg je voor je eigen lunch van huis of in de supermarkt. Het avondeten is niet bij de 
reissom inbegrepen. We eten samen in een vooraf geboekt restaurant waar je al la carte kan 
bestellen. Op dag 2 (Maandag) eten we in het hotel.

Reisdata: 26 t/m 31 maart 2023  en 3 t/m 8 september 2023



€ 480 
toeslag 1-persoons kamer € 80 
(Je kan ook opgeven dat je een kamer wilt delen) 

 
Minimaal 6 deelnemers - maximaal 12 deelnemers 

Inbegrepen: logies en ontbijt, toeslagen, lunch dag 3, 6 dagen reisbegeleiding.

Bijkomende kosten: lunch dag 1, 2, 4, 5 en 6, diners dag 1 tm 5, consumpties,  

kosten openbaar vervoer (zie laatste informatie punt:bijkomende kosten). 

                                                          Programma Nijmegen 
 
Bij Nijmegen verblijven we in Hotel Val Monte, prachtig gelegen op de Nijmeegse stuwwal tussen 
Nijmegen en Berg en Dal. Het hotel heeft een zwembad en sauna faciliteiten, gratis Wifi, een 
restaurant, een bar met biljart en een tuin met terras.


Dag 1: Polderwandeling 
Om 11:00 verzamelen we op station Nijmegen (als je met het openbaar vervoer komt) en gaan we per 
bus naar ons hotel om de bagage weg te brengen. Als dat mogelijk is checken we ook al in. 
’s Middags maken we een wandeling van 16 kilometer door de Ooypolder naar Nijmegen waar we het 
avondeten gebruiken. Na het eten met de bus weer naar het hotel. 
 
Dag 2: Vennen  
We pakken de bus om via het centrum van Nijmegen naar de Hatertse en Overasseltse vennen te 
rijden. Daar maken we een wandeling van ongeveer 17 kilometer. Voor de overstap op station 
Nijmegen doen we lunchinkopen bij een supermarkt. We gebruiken het avondeten a la carte in het 
hotel. 
 
Dag 3: Stuwwallen 
Vanuit ons hotel lopen we een rondje van ongeveer 17 kilometer over de Nijmeegs stuwwallen en het 
omliggende gebied. Prachtige vergezichten en voor Nederlandse begrippen pittige hellingen. We eten 
pannenkoeken als lunch (inbegrepen). Het avondeten gebruiken we in Berg en Dal (loopafstand)



                                                          Programma Deventer 
 
In Deventer verblijven we in het in een voormalig ziekenhuis gevestigde Gildehotel, gelegen in de 
binnenstad. De faciliteiten zijn beperkt tot gratis Wifi en een bar, maar de oude stad van Deventer 
biedt voldoende afleiding. Voorafgaand aan de wandelingen doen we lunchinkopen in het centrum.


Dag 4: Landgoederen en Oeverwallen  
In de ochtend pakken we onze bagage op en gaan we met bus en trein van Nijmegen naar Deventer. 
Nadat we de bagage hebben weggebracht naar ons hotel nemen we de trein naar Olst van waar we 
via landgoederen en oeverwallen terug lopen naar Deventer, een wandeling van 15 kilometer. 
Avondeten in een bistro op de Brink van Deventer. 

Dag 5: Heidevelden 
Vandaag nemen we de trein naar Holten van waar we een rondje van ongeveer 17 kilometer lopen 
over de Sallandse heuvelrug. De heidevelden behoren tot de grootste droge heidevelden van Europa. 
Na terugkomst in Deventer doen we een stadswandeling van ongeveer 1,5 uur. Ons slotdiner 
gebruiken we in een Aziatisch specialiteiten restaurant vlak bij het hotel. 
 
Dag 6: Rivieren Landschap 
Vandaag nemen we voor de laatste keer de trein en wel naar het kleine stationnetje van Voorst-Empe. 
Vanaf hier lopen we via de dorpskern, een 13e eeuws dijkje en het dorp Wilp in 17 kilometer terug 
naar station Deventer waar we afscheid van elkaar nemen. De bagage zal bij aankomst op station 
Deventer aanwezig zijn.

                                                          Bijkomende kosten 
 
Niet alles in deze reis is bij de reissom inbegrepen.  
 
Voor eigen rekening komen nog de reiskosten naar Nijmegen en vanaf Deventer terug naar huis. Dit 
betreft dan eigen vervoer of openbaar vervoer. Het hotel in Nijmegen heeft parkeergelegenheid maar 
in Deventer moet je een plekje voor je auto zoeken. Dat kan op verschillende plekken in de stad voor 
ongeveer €10,00 per dag.  
 
Kom je met het Openbaar vervoer: zorg dan voor een makkelijker rolkoffer, we moeten af en toe wat 
verder lopen.

Voor gebruik van het openbaar vervoer voorafgaand en tijdens de wandelingen moet je rekenen op 
ongeveer €39,00 en voor de reis van Nijmegen naar Deventer op ongeveer €14,00 
 
Tot slot betaal je voor je lunchinkopen bij een supermarkt ongeveer €5,00 tot 7,50 per dag. Op dag 3 
is de lunch inbegrepen. Ook het avondeten is voor eigen rekening; afhankelijk van het aantal gangen 
en je menukeuze moet je rekenen op ongeveer € 25,00 tot € 35,00.


