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Klik op het hotel van uw voorkeur om direct naar de juiste pagina te navigeren. 

 

 

Garden hotel     –  Amsterdam  – Oud-Zuid 

Parkhotel Rotterdam   –  Rotterdam – Stadscentrum 

Europa Hotel    –  Scheveningen – Strand 

Grand Hotel Wientjes   –  Zwolle  –  Centraal gelegen 

Hotel De Bilderberg   –  Oosterbeek  –  Veluwe 

Hotel De Keizerskroon  –  Apeldoorn –  Veluwe 

Hotel ’t Speulderbos   –  Garderen  –  Veluwe 

Résidence Groot Heideborgh  –  Garderen –  Veluwe 

Château Holtmühle    –  Tegelen  –  Limburg 

Hotel De Bovenste Molen   –  Venlo   –  Limburg 

Kasteel Vaalsbroek    –  Vaals   –  Zuid-Limburg 

BelleVue Hotel   – Dresden – Duitsland  

Alle informatie voor een geslaagde fietsvakantie 
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Huur een fiets tijdens uw verblijf bij het Garden Hotel. Vanaf € 12,50 ontdekt 

u de Nederlandse hoofdstad op de fiets. Het hotel beschikt over 10 fietsen, 

welke u kan boeken bij de receptie. U bent ook van harte welkom om uw 

eigen fiets mee te nemen naar het hotel. U kunt uw fiets stallen in de 

fietsrekken aan de zijkant van het hotel. Deze is niet overdekt. 

  

Fietshuur 3 uur € 12,50 

Fietshuur 8 uur € 15,00 

Fietshuur dag € 20,00 

Oplaadpunt elektrische fiets Nee 

Overdekte fietsenstalling Nee 

Afgesloten fietsenstalling Nee 

 

 

Ontdek Rotterdam op de fiets! Bij het Parkhotel huurt u eenvoudig een fiets óf 

neemt u uw eigen fiets mee. Boek uw tweewieler bij de receptie en fiets over 

de Erasmusbrug en bezoek de vele bezienswaardigheden. U kunt uw fiets 

stallen in de overdekte fietsenstalling. Heeft u een elektrische fiets? U kunt uw 

accu opladen op uw hotelkamer. 

 

Fietshuur 3 uur € 10,00 

Fietshuur dag € 14,00 

Huur elektrische fiets 3 uur  € 15,00 

Huur elektrische fiets dag € 23,00 

Oplaadpunt elektrische fiets Op hotelkamer 

Overdekte fietsenstalling Ja 

Afgesloten fietsenstalling Nee 
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Fiets door de prachtige duinen van Scheveningen of bezoek Den Haag met 

haar vele bezienswaardigheden. Bij Europa Hotel Scheveningen huurt u uw 

fiets al vanaf € 12,00. U mag vanzelfsprekend ook uw eigen fiets 

meebrengen naar uw verblijf. Uw tweewieler kan worden gestald in onze 

garage en kan hier tevens worden opgeladen. 

 

Fietshuur 3 uur € 12,00 

Fietshuur dag € 16,00 

Oplaadpunt elektrische fiets Ja 

Overdekte fietsenstalling Ja 

Afgesloten fietsenstalling Ja 

  

 

Bezoek Hanzestad Zwolle en ontdek al het moois van deze stad tijdens een 

verfrissende fietstocht. Vanuit het centraal gelegen hotel komt u in alle 

uithoeken van de stad. Voor € 10,00 huurt u al een fiets. Dit kan bij de 

receptie. Of neem uw eigen fiets mee. Deze kan worden gestald in de 

overdekte fietsenstalling, welke op slot gaat. Ook beschikt het hotel over een 

oplaadpunt voor elektrische fietsen. 

 

Fietshuur dag € 10,00 

Oplaadpunt elektrische fiets Ja 

Overdekte fietsenstalling Ja 

Afgesloten fietsenstalling Ja 
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Tijdens uw verblijf in de bossen van de Veluwe is een fietstocht een must. 

Huur een fiets bij Hotel De Bilderberg en laat u verrassen door de schoonheid 

van het prachtige natuurgebied. Dit hotel beschikt over normale fietsen én 

over elektrische fietsen. Neemt u liever uw eigen fiets mee? Hotel De 

Bilderberg beschikt over een overdekte fietsenstalling, welke op slot gaat 

tussen 23.00 uur en 07.00 uur. 

 

Fietshuur normale fiets dag € 15,00 

Huur elektrische fiets dag € 27,50 

Oplaadpunt elektrische fiets Ja 

Overdekte fietsenstalling Ja 

Afgesloten fietsenstalling Ja 

Kinderzitje Op basis van 

beschikbaarheid 

 

Ontdek het koninklijke Apeldoorn op de fiets. Hotel De Keizerskroon beschikt 

over stekkerblokken waar de batterij van uw elektrische fiets kan worden 

opgeladen. Daarnaast is er een afgesloten ondergrondse parkeergarage 

waar u uw eigen fiets kunt stallen. Deze garage is dagelijks geopend tussen 

07.00 uur en 23.00 uur. 

 

Fietshuur normale fiets dag € 12,50 

Huur kinderfiets € 6,50 

Huur elektrische fiets dag € 30,00 

Oplaadpunt elektrische fiets Ja 

Overdekte fietsenstalling Ja 

Afgesloten fietsenstalling Ja 
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Spring op de fiets en ga eropuit! Huur een normale of elektrische fiets tijdens 

uw verblijf bij Hotel ’t Speulderbos en geniet van al het moois wat de 

omgeving van Garderen te bieden heeft. Dit hotel beschikt over een 

overdekte fietsenstaling, welke op slot kan, en een oplaadpunt voor 

elektrische fietsen. 

 

Fietshuur normale fiets dag € 15,00 

Huur kinderfiets € 10,00 

Huur elektrische fiets dag € 27,50 

Oplaadpunt elektrische fiets Ja 

Overdekte fietsenstalling Ja 

Afgesloten fietsenstalling Ja 

 

 

Laat u verrassen tijdens een fietstocht over de Veluwe. Fiets door dit prachtige 

natuurgebied en geniet van de heides, bossen en uitgestrekte velden. Bij 

Résidence Groot Heideborgh verhuurt ook elektrische fietsen waarmee u 

gemakkelijk de heuvels van de Veluwe beklimt. U kunt ook uw eigen fiets 

meebrengen naar Résidence Groot Heideborgh. Deze kunt u stallen in de 

overdekte fietsenstalling welke op slot gaan. Hier vindt u ook en oplaadpunt 

voor uw elektrische fiets.  

 

Fietshuur normale fiets dag € 17,50 

Huur elektrische fiets dag € 30,00 

Oplaadpunt elektrische fiets Ja 

Overdekte fietsenstalling Ja 

Afgesloten fietsenstalling Ja 
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In het Noord-Limburgse Tegelen is er genoeg ruimte om de omgeving op de 

fiets te ontdekken. Breng bijvoorbeeld een bezoek aan Venlo, of komt tot rust 

in een van de vele bossen. Château Holtmühle beschikt over normale én 

elektrische fietsen. U kunt vanzelfsprekend ook uw eigen fiets meebrengen. 

Deze kunt u stallen in onze fietsenstalling. Hier vindt u ook laadpunten voor 

uw elektrische fiets. 

 

Fietshuur normale fiets dag € 15,00 

Huur elektrische fiets dag € 27,50 

Oplaadpunt elektrische fiets Ja 

Overdekte fietsenstalling Ja 

Afgesloten fietsenstalling Nee 

 

Ontdek tijdens uw verblijf in Hotel De Bovenste Molen de stad Venlo en de 

Limburgse natuur. Geniet van de uitgestrekte velden, talloze bossen en de 

schoonheid van de Maas. Bij dit hotel huurt u al een fiets vanaf € 15,00 per 

dag. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om elektrische fietsen te huren. 

Wanneer u wenst uw eigen fiets mee te nemen, kan deze worden gestald in 

de overdekte fietsenstalling, welke op slot gaat. Hier vindt u tevens een 

oplaadpunt voor uw elektrische fiets. 

 

Fietshuur normale fiets dag € 15,00 

Huur elektrische fiets dag € 27,50 

Oplaadpunt elektrische fiets Ja 

Overdekte fietsenstalling Ja 

Afgesloten fietsenstalling Ja 
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In het zuidelijkste puntje van Limburg is er genoeg ruimte voor vertier. Kasteel 

Vaalsbroek beschikt over normale fietsen én elektrische fietsen. Zo komt u met 

gemak de glooiende heuvels op. Het hotel beschikt over een overdekte 

fietsenstalling, welke op slot wordt gedaan. Daarnaast zijn er meerdere 

oplaadpunten voor elektrische fietsen. Wanneer u wenst om een fiets te huren, 

kunt u dit aangeven bij de receptie. 

 

Fietshuur normale fiets dag € 15,00 

Huur elektrische fiets dag € 27,50 

Oplaadpunt elektrische fiets Ja 

Overdekte fietsenstalling Ja 

Afgesloten fietsenstalling Ja 

 

Fiets langs de rivier de Elbe of ontdek het historische stadcentrum van deze 

unieke stad. Dresden is de ideale uitvalsbasis voor een fietsvakantie. U kunt 

uiteraard uw eigen fiets meenemen naar deze stad in het oosten van 

Duitsland. Het is ook mogelijk om een fiets te huren bij het hotel. Hiervoor kunt 

u contact opnemen met de receptie.  

 

Fietshuur 5 uur € 15,00 

Fietshuur dag € 20,00 

Oplaadpunt elektrische fiets Nee 

Overdekte fietsenstalling Ja 

Afgesloten fietsenstalling Nee 

 

 


