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NIEUWE BESTEMMING
SLECHTS 40 MINUTEN VAN AMSTERDAM
6 METER ONDER NAP
SCHOKLAND, UNESCO WERELD ERFGOED

FL E VO L AND, DE GRO OT S T E PO LDER T ER W ER EL D !

OOKFLEVOLAND.NL/GROEPEN

BATAV IAHAV EN
De Bataviahaven Lelystad is gesitueerd aan het kruispunt van het
IJsselmeer en Markermeer nabij de Houtribsluizen (190x18 meter)
en neemt daarmee een bijzondere logistieke positie in. Een meer
dan interessant alternatief voor bijvoorbeeld de drukke haven
van Amsterdam. Slechts 45 autominuten van Amsterdam biedt
de Bataviahaven ruime en goed bereikbare afmeerplaatsen voor
rijncruiseschepen. De Bataviahaven is een jonge haven met moderne
faciliteiten en een fraaie architectuur. Afgemeerde schepen zijn
bereikbaar voor zowel bussen voor personenvervoer als vrachtauto’s
van beladers. In de directie nabijheid van de Bataviahaven zijn diverse
toeristische attracties gevestigd. De haven beschikt over een groot
en beveiligd parkeerterrein voor lang-parkeren (€ 3,50 per dag).

BEREIKBA A R
Rond de haven is een groot aantal restaurants gevestigd.
Vaarbestemmingen als Enkhuizen, Volendam, Marken, Amsterdam,
Volendam, Medemblik, Kampen, Zwolle en Friesland en de Wadden
Eilanden zijn in korte vaartijd bereikbaar vanuit de Bataviahaven
Lelystad. Het maakt van de Bataviahaven de ideale vertrek- een
aankomstplaats voor passagiers van Rijncruiseschepen.
Met de uitbreiding van het vliegveld Lelystad Airport in 2018 is de
haven niet alleen over het water, de weg en met openbaar vervoer
zeer goed en eenvoudig bereikbaar, maar ook door de lucht. Met
de realisatie van de verlengde start- en landingsbaan van Lelystad
Airport kunnen passagiers uit Europa rechtstreeks naar Lelystad
worden gevlogen. De Bataviahaven is vanaf het vliegveld in 10-15
autominuten bereikbaar.

LELYSTAD
Lelystad is een van de nieuwste steden van Nederland en is de hoofdstad
van Flevoland. De inpoldering van Lelystad begon al voordat Oostelijk
Flevoland was drooggelegd. Het oudste stukje stad, Lelystad Haven, is al
in 1950 gebouwd. Vijftien jaar later werden de fundamenten voor de rest
van de stad gelegd. Daar vonden in 1967 de eerste bewoners hun thuis.
Dankzij deze geschiedenis blijft Lelystad onlosmakelijk verbonden met
water. Met een oppervlakte van 765 km² behoort Lelystad tot de grootste
gemeenten van Nederland, hiervan bestaat 45 km² uit water. Een bezoek
aan Lelystad is eigenlijk een bezoek aan de bodem van de zee, Lelystad
ligt wel vijf meter onder NAP

BEZIENSWAARDIGHEDEN
In het Nieuw Land museum in Bataviahaven ontdekken bezoekers
alles over de ontstaansgeschiedenis van deze grootste polder van
Europa. Nog meer geschiedenisles? Pal ernaast ligt de Batavia, een
indrukwekkende reconstructie van het in 1628 gebouwde VOC-schip.
Of neem een vlucht naar de toekomst in het luchtvaart themapark
Aviodrome. Deze is gelegen naast Lelystad Airport, die zich vanaf
2018 uitbreidt tot tweede luchthaven van Schiphol.

NIEUWE FA CILITEITEN
Per 1 oktober 2015 zijn de nieuwe faciliteiten zoals elektraaanslutingen
en drie drinkwater bulkleidingen voor de Rijncruisevaart gereed.
Daarmee biedt de Bataviahaven, in combinatie met een
professionele havendienst, ook buiten het vaarseizoen goede
faciliteiten voor het voor langere perioden afmeren van
rijncruiseschepen. Zowel in als buiten het seizoen biedt de haven
met de aanwezigheid van een professioneel bunkerschip de
mogelijkheid brandstof in te nemen tijdens het verblijf in de haven.

OV ERWELDIGENDE NATUUR
Met een kustlijn van maar liefst zeventien kilometer lang, vijf jachthavens, meer dan drieduizend ligplaatsen voor zeil- en motorjachten en
diverse stranden is Lelystad een echte watersportstad. Het gehele jaar
zijn er verschillende watersport activiteiten. Naast het water is ook de
groene natuur overweldigend aanwezig in Lelystad. Neem bijvoorbeeld
de Oostvaardersplassen, een gebied van ruim 6000 ha grond. In dit
ongerepte moerasgebied, met uitgestrekte plassen en woeste graslanden, gaat de natuur onbelemmerd haargang. Oost-vaardesplassen
is elke dag toegankelijk voor wandelaars en dieren-liefhebbers.

SHOPPING WALHALLA
Bij aankomst in Bataviahaven mag ook zeker een bezoek aan Batavia
Stad Fashion Outlet niet ontbreken. Met meer dan 100 winkels met
standaard 30-70% korting is dit een waar shopping walhalla. Sluit de
dag af met een hapje en een drankje in Bataviahaven Lelystad. Met
zeven restaurants en cafés is er voldoende culinaire keuze.

ookflevoland.nl/groepen

FLEVOL AN D,
DE G R O OT ST E PO LDER TER WERELD!
EILA NDEN OP HET DROGE
Door de inpoldering werden de voormalige eilanden Urk en
Schokland ineens eilanden op het droge, uniek in de wereld. Urk
is een levendig en karakteristiek vissersdorp. Schokland wordt
wereldwijd gezien als symbool van de Nederlandse strijd tegen het
water en is als eerste Nederlandse monument opgenomen op de
Werelderfgoedlijst van UNESCO.

Flevoland. Het grootste inpolderingsproject waar ook ter wereld!
Nieuw land vol moderne architectuur, natuur en attracties. Verken
de zeebodem en stuit op wat ooit eilanden waren, Urk en Unesco
Wereld Erfgoed Schokland. Trek Hosterwold in, het grootste loofbos
van West-Europa. Of laat u overweldigen door Nederlands grootste
wetlandgebied de Oostvaardersplassen. 20 minuten van Amsterdam en
6 meter onder zeeniveau. Flevoland is meer dan een bezoek waard en
biedt vele mogelijkheden.

OVE RAL U NI EKE GESCHI EDENI S
Flevoland is totaal anders dan de rest van Nederland. U loopt namelijk
letterlijk over de zeebodem. Ingenieur Cornelis Lely maakte zich in 1891
onsterfelijk met zijn plannen voor de inpoldering van de toenmalige
Zuiderzee. Het grootste inpolderingsproject aller tijden was geboren,
het Zuiderzeeproject! Duizenden arbeiders begonnen in 1924 aan het
zware handwerk van de inpoldering met uiteindelijk als resultaat,
Flevoland, de grootste polder ter wereld. Waar eerst alleen maar water
was, is een uniek gebied ontstaan en ook nog eens 6 meter onder
zeeniveau . In de bodem worden vandaag de dag nog allerlei objecten
gevonden met een eigen geschiedenis, zoals wrakken van vergane
schepen. Flevoland is één van de grootste “droge” scheepskerkhoven
ter wereld. Er zijn maar liefst 435 scheepswrakken met bijna 33.000
voorwerpen gevonden, gedateerd tussen 1200 en 1900.

Op het nieuwe land ontstonden ook nieuwe, gevarieerde
natuurgebieden. In Flevoland vindt u bijvoorbeeld de
Oostvaardersplassen, het grootste wetlandnatuurgebied van
Nederland. Of het Horsterwold, het meest omvangrijke aaneengesloten
loofbos van West-Europa waar u imposante kuddes Konikpaarden
tegen het lijf loopt. Verrassend is ook het Waterloopbos. U wandelt
er van de Deltawerken naar de havens van Vlissingen en Lagos. Het
zijn proefopstellingen op schaal van ruim 30 grote waterwerken
uit de hele wereld. Bezoek in de lente Flevoland voor de tulpen
want met ruim 2000 hectare bollenvelden is Flevoland het grootste
bloembollengebied van Nederland.

ATTRACTIES VOOR JONG EN OUD
Dat Flevoland is ontstaan door pioniers is eveneens terug te vinden
in bijzondere en unieke attracties. Bezoek bijvoorbeeld tropische
natuur in De Orchideeën Hoeve, beleef het unieke inpolderingsverhaal
bij Nieuw Land Erfgoedcentrum of kom shoppen tussen bijzondere
architectuur in Batavia Stad Fashion Outlet.

NIEUWE KUNST EN A RCHITECTUUR
In de steden en het landschap van Flevoland is revolutionaire
stedenbouw, architectuur en landschapskunst te vinden. De steden
Lelystad en Almere zijn tentoonstellingen op zich en bieden een
explosie van architectonische hoogstandjes gerealiseerd door
wereldberoemde architecten als Rem Koolhaas. Ook vindt u nergens
op de wereld zoveel indrukwekkende landschapskunstwerken bij elkaar
als in Flevoland.

FLEVOLAND OMRINGD MET WATER
Rondom het ingepolderde land is het water van de voormalige
Zuiderzee nog steeds te vinden; grote meren met prachtige
vaargebieden. Heerlijk voor de watersport. Op het Marker- en
IJsselmeer voelt u nog steeds de ruigte van de voormalige Zuiderzee.
Aan de oostkant van Flevoland vindt u de meer beschutte Randmeren.
In Lelystad is er de mogelijkheid op riviercruises af te laten meren.
ookflevoland.nl/groepen

P RO D UCT F LEVOLAND

OOSTVAARDERSPLASSEN ‘SAFARI’

Hier vindt u een aantal voorbeelden van arrangementen voor
groepen die geboekt kunnen worden in Flevoland. Via de website
ookflevoland.nl/groepen vindt u het totale aanbod.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Batavia Stad Fashion Outlet
Bataviawerf Tour
Oostvaardersplassen ‘Safari’
Begeleide rondrit over 		
Schokland
Nieuw Land Erfgoedcentrum
Begeleide rondwandeling
over Urk
De Orchideeënhoeve
Natuurpark Lelystad
Land Art Tour
Architectuur Tour Almere

De Oostvaardersplassen, het grootste wetlandnatuurgebied
van Nederland. Het grootste deel van dit gebied bestaat uit
uitgestrekte plassen en een ongerept moerasgebied. Op de
woeste graslanden grazen heckrunderen , edelherten en
leeft de grootste kudde wilde paarden van Europa. Ga op
‘safari met de boswachter in een Ecokar.

• Waterloopbos Tour
• Tulpenfestival Tour
• 11 Beaufort – Windmolen 		
excursie / rondleiding
• Luchtvaart Themapark 		
Aviodrome
• Boot excursies
• Flevonice
• Walibi Holland
• Accommodaties voor 		
groepen

Duur:
Prijs:
Tel:
Email:
Website:

1,5 uur
€ 450,- (voor groepen, max. 16 personen) Koffie
en thee is inclusief plus een introductie vooraf
+31 (0) 320 254585
oostvaardersplassen@staatsbosbeheer.nl
www.oostvaardersplassen.nl

BATAVIAWERF TOUR
Beleef de 17de eeuw op de Bataviawerf! Bezoek de
authentieke reconstructie van VOC-schip de Batavia en
luister naar de mooiste verhalen over het leven aan boord,
de VOC en zeeheld Michiel de Ruyter. Vrijwilligers nemen je
mee in een gepassioneerde rondleiding over de Batavia, vol
wetenswaardigheden, achtergronden en grappige details uit
vroeger tijden.
Prijs:
Tel:
Email:
Website:

Volwassenen: € 8,80
65+:		
€ 7,20 (Min. 20 personen)
+31 (0) 320 261409
reserveringen@bataviawerf.nl
bataviawerf.nl

BATAVIA STAD AMSTERDAM
FASHI ON OUTLET
In Batavia Stad Amsterdam Fashion Outlet vind je alle nationale en
internationale topmerken, van kids tot business fashion en van sport
tot luxury brands, met 30-70% korting. Een unieke beleving met ruim
100 winkels, cafés en restaurants, waar iedere dag weer iets nieuws
te ontdekken is. Laat je inspireren door de laatste fashion trends
en onze Stylist Choice selectie, profiteer van unieke privileges met
onze MEMBER Card, geniet van een heerlijke latte macchiato of
uitgebreide lunch en shop bij al jouw favoriete topmerken.
Prijs:
Tel:

gratis toegang
+31 (0) 320 29 29 00

Email:
Website:

info@bataviastad.nl
bataviastad.com

ookflevoland.nl/groepen

B EGELEI DE RONDRI T
OVER SCHOKLAND

DE ORCHIDEEËNHOEVE 25.000 M2
TROPEN FLORA EN FAUNA

Wereldwijd wordt het voormalige eiland Schokland gezien als
symbool van de Nederlandse strijd tegen het water. Een bezoek
aan UNESCO Werelderfgoed Schokland geeft u een beeld van het
bijzondere verleden van dit eiland op het droge. Een gids vertelt u
tijdens een rondrit op de Schokkerwagen alles over het gebied en
zijn historie.

Bezoek de grootste tropische tuinen van Europa en reis van
werelddeel naar werelddeel in de Orchideeën Hoeve. Duizenden
soorten wilde en zeldzame orchideeën, tropische vogels, kleurrijke
Lori’s, reptielen en koikarpers zijn op natuurlijke wijze samengebracht.
In de Vlinder Vallei, Europa’s grootste vlindertuin, vliegen meer dan
tweeduizend vlinders.

Duur:
Prijs:
Tel:
Email:
Website:

Prijs:
Tel:
Email:
Website:

1,5 uur
€ 2,50 p.p. (minimum € 50,- per gids)
+31 (0) 527 651121
Toerisme@toerismeschokland.nl
toerismeschokland.nl

€ 7,00
+31 (0) 527 20 28 75
info@orchideeenhoeve.nl
Website: orchideeenhoeve.nl

BEGELEIDE RONDWA NDELING OVER URK
Urk een voormalig eiland is een karakteristiek vissersdorp waar nog
steeds dat eilandgevoel kan worden beleefd met een wandeling
door het doolhof van steegjes (Ginkies) in de oude dorpskern.
Verrassende doorkijkjes, karakteristieke geveltekens en de vele
sierlijke decoraties met ankers en scheepjes.
Duur:
Prijs:
Tel:
Email:
Website:

LAND ART TOUR
Het feit dat het Flevolandse landschap grotendeels achter
de tekentafel is bedacht en dat het zich onder de zeespiegel
bevindt, inspireerde internationale kunstenaars tot het maken van
Landschapskunstwerken. Nergens op de wereld vind je zoveel Land
Art bij elkaar als in Flevoland.

1 uur
€ 5,50 p.p. (minimum 15 personen)
+31 (0) 527 684040
info@touristinfourk.nl
touristinfourk.nl

Duur:
Prijs:
Tel:
Email:
Website:

10.00 – 17.00 uur
€ 49,50 p.p. (incl. bus, gids en lunch)
+31 (0) 36 8455 555
landart@schouwburg.nl
schouwburgalmere.nl/landart

NATUURPARK LELYSTAD
NIE UW LAN D ERF GOEDCENTRUM
Bij Nieuw Land Erfgoedcentrum beleef je de rijke geschiedenis van
Flevoland. Kom van alles te weten over het Zuiderzeeproject: het
grootste inpolderingsproject aller tijden en ontdek dat Flevoland één
van de grootste droge scheepskerkhoven ter wereld is!
Prijs:
Tel:
Email:
Website:

€ 6,30
+31 (0)320 225 900
info@nieuwlanderfgoed.nl
nieuwlanderfgoed.nl

In dit prachtige natuurgebied leven wisenten, elanden, Pater
Davidsherten, Przewalskipaarden, ooievaars, bevers, otters, wilde
zwijnen en edelherten. De dieren leven in hun eigen gebied en zijn
goed te bekijken. U kunt met een gids op safari gaan met de boot of
excursiewagen. Ook kunt u met uw groep fietsen huren en met een gids
het park bezoeken.
Prijs:
Excursie:
Tel:
Email:
Website:

gratis toegang
Diverse soorten excursies mogelijk vanaf € 7,- p.p. (20 pers.)
+31 (0) 320 286 111
info@flevolandschap.nl
flevolandschap.nl

ookflevoland.nl/groepen

ARC H ITEC TUUR TOUR ALMERE

11 BEAUFORT WINDMOLENEXCURSIE/RONDLEIDING

Almere staat vol spraakmakende gebouwen van toonaangevende
architecten als Rem Koolhaas en Herman Hertzberger. Een
enthousiast gids laat u per e-scooter de moderne architectuur en
het verrassende landschap van Almere zien.
Duur:
Price:
Tel:
Email:
Website:

In 2015 is een uniek windinfocentrum 11 Beaufort geopend waar
het grootste windmolenpark van Nederland is gerealiseerd. Bij het
infocentrum kunt u de windmolens beleven, komt u alles te weten
over de techniek en kunt u met een gids een rondleiding krijgen
lang de windmolens.

1,5 uur
6,- p.p.
+31 (0) 36 548 50 41
info@vvvalmere.nl
vvvalmere.nl

Duur:
Prijs:
Tel:
Email:
Website:

1,5 uur
€ 5,50 (min. 6 personen)
+31 (0)527 681458
info@rennestreekproducten.nl
11beaufort.nl

LUCHTVAART-THEMAPARK AVIODROME
Bij Luchtvaart-Themapark Aviodrome ben je met de hele familie een dag in de
wolken! Bij Aviodrome blijft het niet bij het kijken naar prachtige vliegtuigen alleen.
Stap bijvoorbeeld in de enorme Boeing 747, de flight simulator of bezoek het
4D-theater. Maar pas op: want de tijd vliegt!

TULPENFESTIVA L TOUR
Met ruim 2000 hectare bollenvelden is Flevoland het grootste
bloembollengebied van Nederland. Tijdens het jaarlijkse
Tulpenfestival is er een aantal speciale (auto)routes uitgezet langs
de mooiste bloembollenvelden en polderdorpen van Flevoland.
Duur:
Prijs:
Tel:
Email:
Website:

WATERLOOPBOS TOUR
In dit natuurgebied staan proefopstellingen op schaal van ruim 30
grote waterwerken/havens uit de hele wereld van Rotterdam tot
Bangkok. Ze zijn van het Waterloopkundig Laboratorium dat daar
jarenlang proeven deed op het gebied van de waterhuishouding.
Een excursie met een waterbouwkundige gids die de
indrukwekkende verhalen vertelt achter de waterwerken.

1,5 uur
€ 75,- voor een gids
+31(0) 620 139 886
janenriadejong@kpnmail.nl
www.tulpenfestival.nl

Prijs:
Tel:

1,5 uur
€ 7,- p.p. (max. 20 personen)
+31 (0) 527 24 11 76
k.althuis@natuurmonumenten.nl
natuurmonumenten.nl/waterloopbos

info@libemafunfactory.nl
aviodrome.nl

BEREIK BAARHEID
BESTEMMING NAAR FLEVOLAND
MET TOURINGCAR

BESTEMMING NAAR FLEVOLAND
(ALMERE) MET DE TREIN

Binnen Nederland

Binnen Nederland
			

			km
Amsterdam		
33
Schiphol Airport		
44

miles
21
27

Buiten Nederland
Duur:
Prijs:
Tel:
Email:
Website:

Email:
Website:

€ 14,50 (min. 20 personen)
+31 (0)900 0200

			km
Cologne			
248
Berlin			
643
Antwerp			
164
Brussels			
206

Amsterdam		
Schiphol Airport		

32 min.
30 min.

Buiten Nederland
miles
154
400
102
128

Cologne			
Berlin			
Antwerp			
Brussels			

3 hrs. 3 min.
6 hrs. 19 min.
1 hrs. 33 min.
3 hrs. 14 min.
ookflevoland.nl/groepen
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