
 

 

Praktische informatie  

Hotel :  

Fletcher Hotel Apeldoorn **** 

Soerenseweg 73 

7313 EH Apeldoorn 

Hotel in Apeldoorn midden op de Veluwe 

Nabij de gezellige binnenstad van Apeldoorn en midden op de Veluwe ligt het sfeervolle 4 sterren Fletcher hotel in 

Apeldoorn.  

 

Het hotel beschikt over verschillende wellness faciliteiten 

én een eigen Engelse Pub waar u heerlijk kunt vertoeven. 

 

 

 

 

Zo is er een eigen Wellness Center met een sauna, zonnebank en whirlpool. 

Tevens is er een fitnessruimte ter beschikking tijdens uw verblijf. 

 

Begeleiding : 

Marc Florquin – 0032/475.68.05.40 

Busmaatschappij :  

Pelikaancars nv -  Heuvelstraat 203 -  3390 Tielt 

Tel. 016 63 47 41 - Fax 016 64 04 56 - E-mail info@pelikaancars.be 

 

Wij wensen u een aangenaam verblijf 

 

Weekendtrip  

 Apeldoorn-Baarn-Den Bosch 

    21 en 22 april 2018 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Apeldoorn is een stad in de Nederlandse provincie Gelderland. Het is de hoofdplaats van de gelijknamige 

gemeente   

De stad telde per 1 januari 2017 141.107 inwoners. Omdat Ugchelen officieel wordt gerekend tot de wijk 

Apeldoorn Zuidwest, bedraagt het inwonertal van het stedelijk gebied ongeveer 148.000 inwoners. Apeldoorn 

ontwikkelde zich pas vanaf begin 20e eeuw tot een van de grotere plaatsen van het land. 

Dag 1     Diest–Rozendaal ( Arnhem ) 

We vertrekken met de autocar om 07.00 uur  tulpenstraat te Diest  richting Rozendaal – Arnhem 

Hier brengen we een bezoek aan het Kasteel Rosendael ,  

een van oorsprong laatmiddeleeuws kasteel, dat door de 

graaf van Gelre werd gebouwd. Het kasteel ligt in het 

Gelderse dorp Rozendaal bij Velp.   

Het is onderdeel van de rijksbeschermde historische 

buitenplaats Rosendael. 

 

Na onze lunch rijden we richting Apeldoorn.  

Hier doen we een rondleiding door de stad. In Apeldoorn 

zal je heel wat gevels terugvinden in de Jugendstil-stijl.   

 

Ook typisch in Apeldoorn is de wijk de 

Parken. 

Deze wijk bestaat uit vier parken die aan 

elkaar aansluiten: Oranjepark, het 

Wilhelminapark, het Prinsenpark en het 

Verzetstrijderspark.   

De parken zijn ook een rijksmonument.  

Na onze sightseeing nemen we even wat 

vrije tijd om te winkelen of om Apeldoorn 

verder te verkennen. 

Na onze vrije tijd vertrekken we naar het hotel voor ons avondmaal en overnachting.  

 

 

 

Dag 2     Apeldoorn –  Baarn 

We checken na ons ontbijtbuffet uit in ons hotel en vertrekken naar Baarn voor een bezoek aan het kasteel van 

Soestdijk. 

Hier brengen we een bezoek aan 

Paleis Soestdijk.   

Het bezoek zelf voert vooral door 

het officiële en eveneens oudste 

gedeelte van het paleis: de 

representatieve stijlkamers.  

Ook ziet u enkele privé 

vertrekken van de laatste 

bewoners.  

 

Paleis Soestdijk is een paleis aan de Amsterdamsestraatweg 1 in Baarn.  Het 17e-

eeuwse gebouw is genoemd naar de Soestdijk waarlangs ook de buurtschap 

Soestdijk is ontstaan. 

Vanaf 1937 was het de residentie van prinses en later koningin Juliana en prins Bernhard. Sinds 1971 is het 

eigendom van de Nederlandse staat. 

Na onze lunch rijden we naar  ’s-Hertogenbosch Hier maken we een leuke boottocht op de kanalen doorheen het 

centrum.  

Achteraf genieten we nog van een vrij moment 

alvorens we de terugreis aanvatten richting 

Diest. 

 


