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Meerdaags fietsarrangement In het Spoor van de Oranjes
Ontdek de grensoverschrijdende Oranjefietsroute Apeldoorn-’s-Heerenberg-Kleve-Moers
met een 7-daagse fietsvakantie. Inclusief 6 hotelovernachtingen, logies met ontbijt,
bezoek tuinen en stallen Paleis Het Loo, picknick bij wijngaard Domein Hof te Dieren,
bezoek museum Schloss Moyland en Grafschafter Museum in Kasteel Moers. De
afstanden per dag variëren van ca. 40 tot 60 km, de totale afstand bedraagt ca. 240 km.
Er kan gestart worden in zowel Apeldoorn als Moers. De prijs per persoon is vanaf 479,00.
Halfpension en bagagevervoer kunnen bijgeboekt worden.
De Oranjefietsroute (2019) volgt van Apeldoorn, ’s-Heerenberg, Kleve tot Moers de sporen
die het koningshuis Oranje-Nassau in de Nederlands-Duitse grensstreek heeft
achtergelaten. Ze sluit aan op de al in 2013 gelanceerde Oranjefietsroute van het Duitse
Lingen naar Apeldoorn en is apart bewegwijzerd langs de fietsknooppunten. Onderweg
getuigen Paleis Het Loo, Kasteel Huis Bergh in ‘s-Heerenberg, Hanzestad Doesburg, de
Zwanenburcht in Kleef, het grafmonument van Johan Maurits van Nassau-Siegen, het
stadje Rheinberg, het pittoreske Orsoy en het kasteelpark in Moers van de roemrijke
geschiedenis van de Oranjes.
De Oranjefietsroute Apeldoorn-Moers maakt gebruik van het fietsknooppuntensysteem,
zowel in Nederland als Duitsland en kan in twee richtingen worden afgelegd. Aan de
knooppuntborden zijn routebordjes toegevoegd met het logo van de Oranjefietsroute.
Langs de route staan informatieborden en trappalen met interessante verhalen over het
Nederlandse koningshuis. Voor meer informatie is de website www.oranjefietsroute.nl
beschikbaar. Het routeboek is voor €3,95 verkrijgbaar bij de lokale toeristenbureaus langs
de route.
De Oranjefietsroute is gerealiseerd door een projectgroep uit de steden Apeldoorn,
Montferland, Kleve en Moers in samenwerking met tien buurgemeenten. Dit zijn de
gemeenten Brummen, Rheden, Doesburg, Doetinchem en Zevenaar aan de Nederlandse
kant en Emmerich am Rhein, Bedburg-Hau, Kalkar, Xanten en Rheinberg aan de Duitse kant.
De projectgroep werkte nauw samen met de EUREGIO Rhein-Waal, regionale route-experts
en marketingorganisaties in beide landen.
Voor informatie en boekingen over het meerdaags fietsarrangement In het Spoor van de
Oranjes, zie www.2-LAND-Reisen.de In het Spoor van de Oranjes.
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Contactpersonen project In het Spoor van de Oranjes
* Gemeente Montferland, Corinda Hekkelman, c.hekkelman@montferland.info
* Gemeente Apeldoorn, Ria van Mierlo, r.vanmierlo@apeldoornmarketing.nl en Rudi ter
Heide, rudi@terheide.nl
* Wirtschaft & Tourismus Stadt Kleve GmbH, Martina Gellert, Martina.Gellert@kleve.de
* Stadt Moers - Stab Wirtschaftsförderung, Jens Heidenreich, Jens.Heidenreich@Moers.de

