PROBUS fiets 2-daagse 2019
Hoge Veluwe (Nl)
Maandag/dinsdag 27-28 mei
Voor de 3de uitgave van onze fiets 2‐daagse hebben we gekozen voor de omgeving van het nationaal
park Hoge Veluwe in Nederland. Onze uitvalsbasis is daar het hotel De Bilderberg in Oosterbeek (vlak
bij Arnhem, 150 km = 1.30 uur autorijden van Schilde).
Hotelaccomodatie
Hotel De Bilderberg geldt als ‘het referentie hotel’ voor de Hoge Veluwe. De directie introduceert het
4* hotel als volgt :
In de prachtige bossen van de Veluwe ligt onze Grande Dame en naamgever: Hotel De Bilderberg in Oosterbeek. Als
u Oosterbeek inrijdt en onze statige oprit nadert begrijpt u waarom Hotel De Bilderberg inmiddels een icoon is. Waar u het
hotel ook uitwandelt u staat zo midden in het schitterende Veluwse bos in Oosterbeek. Voor de broodnodige stijl en cultuur
bezoekt u Oosterbeek. Of het beroemde Kröller‐Müller museum in Arnhem met zijn uitgestrekte beeldentuin. Maar ook het
Openluchtmuseum, het beroemde Ouwehands Dierenpark en Burgers’ Zoo zijn vlakbij. Al onze hotelkamers, suites en
balkonkamers zijn ruim en hebben een prachtig uitzicht op de omgeving. Of u nou privé of zakelijk Hotel De Bilderberg in
Oosterbeek bezoekt, in ons Italiaans georiënteerde restaurantTrattoria Artusi geniet u van de onovertroffen Italiaanse
keuken. In Julia's Kitchen ervaart u, met een Frans Amerikaanse keuken, het beste van twee werelden. Maar niet voordat u
na een lange dag onze wellness heeft bezocht, waar u ontspannen de avond tegemoet gaat na een duik in ons zwembad of
bezoek aan de sauna.

Programma in het hotel
Maandag 28 mei
‐
11.00 ‐12.00 : Aankomst, aanmelding, in ontvangst name van huurfietsen
‐
12.30 – 13.30 : lichte lunch op terras (of in hotel bar)
‐
18.00 : (na terugkeer van fietstocht) betrekken van de kamers
‐
19.00 – 19.45 : aperitief in B’s bar
‐
20.00 : diner in restaurant ‘Julia’s Kitchen’)
Dinsdag 29 mei
‐
08.00‐09.30 : uitgebreid Bilderberg ontbijt buffet in Julia’s Kitchen
‐
09.30 ‐10.00 : check‐out
‐
18.00 : (optioneel) afsluitende borrel in hotel bar na terugkeer van fietstocht en inlevering van huurfietsen

Fietsprogramma
Maandag 28 mei : tocht naar Arnhem en terug – 25 km
‐ 14.00 : vertrek uit hotel De Bilderberg
‐ Langs prachtig bospad naar Doorwerth (kasteel in uiterwaarden van de Rijn, vanaf 1280)
‐ Naar Niveadorp : fietsveer over Neder‐Rijn
‐ Langs dijk pad naar Arnhem
‐ Over de John Frost brug (John Frost, lt‐Kol Britse luchtlandingsbrigade in WO‐II) rijden we
naar de binnenstad van Arnhem
‐ Koffie pauze op een gezellig terras (keuze te over)
‐ Langs de Rijnkade terug richting Oosterbeek
‐ 18.00: aankomt in hotel De Bilderberg

Dinsdag 29 mei : tocht door het nationaal park naar Otterlo en terug – 50 km= 2 x 25 km
‐ 10.15 : vertrek uit hotel De Bilderberg
‐ Via een korte passage door het centrum van Oosterbeek rijden we langs de militaire
begraafplaats naar Schaarsbergen : ingang nationaal park ‘Hoge Veluwe’ (ongeveer 8 km
fietsen)
‐ Mits een dag ticket (9 euro) kunnen we nu het privédomein binnen rijden
‐ We nemen de westelijke fietsroute en fietsen langs prachtige paden door bos, heide en
duingebieden naar het Kröller‐Müller museum.
‐ Er is geen tijd voor museum bezoek maar uiteraard wel ruimte voor koffie stop
‐ We vervolgen onze weg naar uitgang Otterlo van het nationaal park
‐ We verlaten het park en rijden naar hotel Sterrenberg in Otterlo
‐

13.00 : Lunch in restaurant Cèpes van hotel Sterrenberg

‐
‐
‐
‐

15.00 : start terugtocht via ingang Otterlo van het nationaal park waar we de
noordelijke/oostelijke route nemen
Via jachtslot Sint Hubertus richting Hoenderlo
Het bosgebied gaat over in een heidegebied op weg naar de uitgang Schaarsbergen
We verlaten het nationaal park en rijden via een ander fietspad terug naar Oosterbeek

‐

18.00 uur : aankomst in hotel De Bilderberg en inlevering van huurfietsen

Alternatief programma voor niet‐fietsers
Bij het kiezen van bestemming en accommodatie is er ook gedacht aan de niet‐fietsende leden.
Terwijl de fietsers zwoegen en zweten kunnen de niet‐fietsers genieten van een comfortabel hotel
met nogal wat ontspanningsmogelijkheden.
Een bezoek aan het befaamde Kröller‐Müller museum in het nationaal park is bijna een must voor de
kunstliefhebbers. De Van Gogh collectie blijft impressionant, maar ook de werken van de
impressionisten en de beeldentuin blijven de massa lokken (400.000 bezoekers in 2018).
Voor de wandelaars is de Veluwe een paradijs. Ook vanuit het hotel zijn er mooie uitgestippelde
wandelpaden.
Tot slot, Arnhem (gezellige binnenstad, mode centrum, Rijnkade, …) is amper 10 km verwijderd van
het hotel.

Spijs en drank
De culinaire geneugten blijven een kernactiviteit voor Probus !
Tijdens de 2‐daagse voorzien we :
‐ Lichte lunch op maandagmiddag bij aankomt in hotel : soep van de dag, warme snack, 3 luxe
belegde sandwiches, fruitsalade, melk (!) en vruchtensap
o Geserveerd op het terras of in de bar van het hotel
o 18.5 euro/persoon (excl. andere dranken)
‐ Koffiepauze in binnenstad Arnhem tijdens fietstocht op maandagnamiddag
‐ Aperitief op terras of in B’s bar vóór het diner op maandagavond
‐ Culinair 3‐gangen menu in restaurant Julia’s Kitchen op maandagavond
‐ Uitgebreid Bilderberg ontbijt buffet in Julia’s Kitchen op dinsdagmorgen
‐ Culinaire lunch op dinsdagmiddag in restaurant Cèpes in Otterlo (4* hotel Sterrenberg)
o 2 gangen verrassingsmenu (30 euro/persoon)
o Koffie en friandises (4.75 euro / persoon)
o Drankenpakket (aperitief, wijn/water) : TBA
‐ Afscheidsborrel (in Nederland ook wel ‘rot op’ drink genaamd…) in hotel Bar bij einde
fietstocht op dinsdag (late)namiddag.

Onze keukenbrigade onder leiding van chef
kok Robert Hartelman kookt met producten
van het seizoen en waar mogelijk van mooie
biologische adresjes uit eigen streek.
Wij werken oa met biologische veehouderij
Ecofields uit Wekerom, boerderij de Groote
Voort “Remeker” uit Lunteren, de Veluwse
Aspergeboerderij en de plaatselijke
groenteboer Gert van Eldik.
Vanaf 2018 is ons restaurant onderscheiden
met een erkenning van Michelin, een BIB
Gourmand.
Robert Hartelman – Chef Kok
Restaurant Cèpes, Otterlo

Wat kost dit allemaal
Enkele details dienen nog te worden ingevuld, maar het grote plaatje is wel duidelijk :
Bilderberg arrangement
‐ Overnachting in comfortkamer (2 personen per kamer)
‐ Bilderberg ontbijt buffet
‐ 3‐gangen diner in Julia’s Kitchen
‐ 94.30 euro per persoon
‐ Toeristenbelasting : 2.05 euro/persoon
‐ Service charge : 2.20 euro/persoon
‐

Toeslag voor eenpersoonkamer : 32 euro

‐

Fietshuur : 15 euro/dag (gewone fiets) , 25 euro/dag (elektrische fiets)

Lunch bij aankomst in De Bilderberg op maandagmiddag
‐ 18.50 euro/persoon
Dagkaart voor nationaal park Hoge Veluwe op dinsdag
‐ 8.95 euro/persoon (groep van min. 20 personen)
Lunch in restaurant Cèpes op dinsdagmiddag
‐ 34.75 euro/persoon
Totaal : 160.75 euro/persoon (bij 2 personen per kamer)
‐ Toeslag voor verblijf in éénpersoonkamer : 32 euro
‐ Exclusief dranken tijdens maaltijden en fietspauzes
Annulatiekosten : het aantal deelnemers kan met max. 10 % worden verminderd zonder kosten mits
annulatie tot 48 uur voor aankomst in hotel.
Voorschot bij definitieve reservering : nog te bepalen

Aanrijroute naar Oosterbeek (hotel De Bilderberg)
‐ Routeplanner : 152 km (1h 30 min) vanuit centrum Schilde
‐ Via E‐34 naar Eindhoven, westelijke ring rond Eindhoven, E‐25, A‐50 richting
Arnhem/Apeldoorn
‐ A‐50 : afslag 19 (Renkum), enkele km tot hotel in Oosterbeek

