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Voor ons laatste rit rijden we de de paarse heide van de Veluwezoom door. De lus loopt langs Loenen, de Arit doet een extra lus langs Beekbergen en pikt in het terugrijden de Posbank mee. De zandbank staat op een
hoogte van 90 meter boven zeespiegel in het Nationaal Park Veluwezoom met uitzicht over het IJsseldal,
Arnhem, de Achterhoek en de Liemers tot in Duitsland.

Posbank
Bij mooi weer kan hier zelfs nog een koffiestop gemaakt worden om te genieten van het prachtige uitzicht
over de heide en dit als afsluiter van het weekend.

Voor de niet fietsers is deze regio ook heel mooi om te bezoeken. Honderden mooie wandelpaden zijn er te
vinden in de Veluwezoom, men kan tegen betaling het Hoge Veluwe natuurgebied bezoeken met zijn KröllerMüller museum. Burger Zoo bekend om zijn savannevlakte met giraffen en neushoorns of een dagje centen
opdoen in het gezellige centrum van Arnhem.
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De praktische info:
- aan het hotel kan iedereen gratis parkeren, het hotel beschikt ook over een sportzaal en sauna. Het heeft
een gezellige bar met groot terras dat uitkijkt op de golfcourt.
- inchecken kan vanaf vrijdag 14u, er is geen avondmaal voorzien maar er kan wel gegeten worden in het
restaurant "2028" in het hotel zelf. Andere alternatieven zijn er ook in de buurt of eventueel in het centrum
van Arnhem wat 5km van het hotel is.
- op zaterdag en zondag is telkens een middagstop voorzien waar voldoende mogelijkheden zijn om iets te
bestellen, dus geen lunchpakketten.
- de ritten worden begeleid door een volgwagen die, indien er panne is, iedereen kan helpen maar deze gaat
de groepen niet kunnen volgen.
- voorzie de fiets van voldoende klein verzet aangezien het af en toe bergop kan lopen.
- maandag checken wij uit vóór de rit.
- voorzie best een fietsslot want het hotel beschikt niet over een fietskelder.
- eenpersoonskamers en familiekamers zijn rechtstreeks te reserveren.
- honden zijn helaas niet toegelaten in het hotel.

Arnhem
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