
Op zoek naar een actieve vakantie met veel culturele 
hoogtepunten en de gezelligheid van een groep? Dan 
bent u bij RCN aan het goede adres. Gedurende de 
15-daagse RCN Fietsgroepsvakantie geniet u van een 
oase van rust in een betoverend decor. 

RCN Fietsgroeps-
vakanties 2020 p.p.

€479

De voordelen 
van een RCN 
Fietsgroepsvakantie:

Een vakantie zonder zorgen! Alles is 
van te voren geregeld. Inbegrepen is: 
kampeerplaats, fietsroutes, activiteiten, 
meerdere maaltijden (2x ontbijt, 3x lunch en 
3x diner) en een gezellige reünie.

U verblijft  op één vaste staanplaats en u 
hoeft  dus niet tussendoor te verkassen. 
Geen eigen kampeermiddel? Een 
huuraccommodatie is te boeken tegen een 
meerprijs.

Per reis gaan er twee enthousiaste 
reisbegeleiders mee. Deze staan volledig ter 
beschikking van de groep en doen er alles aan 
om uw vakantie onvergetelijk te maken.

De gezelligheid van een groepsvakantie, 
maar óók de mogelijkheid om u even terug 
te trekken. Gedurende de 15-daagse reis is 
er voor 9 dagen een actief en afwisselend 
programma, met fietsroutes van 40 à 60 
km . De rest van de dagen is vrij in te vullen. 
Mogelijkheden genoeg! De reisbegeleiders 
informeren je graag over alles wat er te doen 
is in de omgeving.

Ga voor meer informatie naar 
rcn.nl/fietsgroepsvakanties
of bel 085 0400 700.

v.a.



Uitwaaien in 
ongerepte natuur
Direct aan het Veluwemeer in Zuid-Flevoland, 
waar het beste van twee werelden samenkomt. 
Een verrassende combinatie van bos en strand. 
Volop watersportmogelijkheden, maar tegelijk de 
rust en ruimte van natuurgebieden als de Stille 
Kern en de Oostvaardersplassen. 

Betoverend 
bosgebied
Midden op het mooiste plekje van de Veluwe 
vindt u de perfecte balans tussen rust, ruimte 
en avontuur. Ontdek de omgeving via de 
verschillende wandel-, fiets-, of ruiterroutes en 
spot gegarandeerd wild. 

RCN Zeewolde
Flevoland
10 t/m 24 juni 2020

Hoogtepunten:

 Klederdracht en Visserijmuseum in 
Bunschoten

 Marius van Dokkum Museum 

 De Grote Trap-route en bezoek aan tingieterij

 Historisch Museum De Tien Malen in Putten

 Bezoek aan Staverden

 Oostvaardersplassen

 Bezoek aan het 192 Museum en stoomgemaal

 Museum Spakenburg

 Stadswandeling en rondvaart in Harderwijk

 Zorgboerderij, theeschenkerij en midgetgolf

RCN de Jagerstee
Veluwe
9 t/m 23 september 2020
Kampeerplek met privé sanitair! 

Hoogtepunten:

 Fietstochten door Nationaal Park de Hoge 
Veluwe

 Bezoek aan de Hansestad Deventer met het 
Speelgoedmuseum

 Museum Vliegbasis Deelen

 Bezoek aan Elburg met stadsgidsen

 Rondje IJssel met veerpontjes

 Noord-Veluws Museum in Nunspeet

 Bezoek aan de Zandsculpturen in Garderen

 Boerderijmuseum en de Fantasietuin in 
Oldebroek

 Bezoek aan Het Aardhuis en Aardhuispark in 
Hoog-Soeren

p.p.
€579

p.p.
€479

Geniet tijdens deze fietsgroep-vakantie van het 
comfort van een eigen douche, wc en wastafel. 
Uw kampeerplek beschikt over privé sanitair.


