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BESTEMMING VOOR EEN DAGJE UIT OF EEN KORTE VAKANTIE  
4 METER ONDER ZEENIVEAU (NAP)  BETAALBARE HOTELS
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Je moet maar durven, een hele provincie opbouwen uit het niets. 
Toch is Flevoland zo ontstaan: man made land, dik vier meter onder 
zeeniveau, beschermd door kilometers dijk. En Flevoland is nooit af. Dat 
komt door die twintigste-eeuwse grond onder de voeten. Dat doet iets 
met de mensen die hier wonen. Nergens is meer ruimte voor nieuwe 
ideeën dan hier. Want Flevolanders weten: the sky is the limit. 

In deze brochure tref je een overzicht aan van aanbieders  
van accommodaties en activiteiten. Gericht op groepen en  
individuele reizigers op het gebied van natuur en cultuur.  
Flevoland, slechts 20 minuten van Amsterdam, is de perfecte  
bestemming voor verrassende (dag)trips. 

Mocht je naar aanleiding van deze brochure vragen hebben of  
Flevoland willen komen bezoeken neem dan contact op met  
Visit Flevoland op tel.nr. (0)320 28 67 55 of stuur een email  
naar info@visitflevoland.nl.

Wij kijken er naar uit je in Flevoland te mogen begroeten!

WELKOM 
HIERBIJ ONTVANG JE DE TRAVEL TRADE 
BROCHURE OVER FLEVOLAND 

FLEVOLAND 
DUIDELIJK ANDERS

De drie polders van Flevoland vormen samen  
het allergrootste stuk man made land ter wereld. 
De eilanden die al in de Zuiderzee lagen (Schokland 
en Urk) zijn bij de inpoldering opgenomen in het 
nieuwe land. Hier ontstaan dingen die ergens 
anders ondenkbaar zijn. Zoals een schaatsbaan van 
drie kilometer kunstijs, zo maar in de open lucht. 
Om de wind te breken, bouwen we gewoon wind-
molens. En moet er een dijk versterkt worden, dan 
doen we dat op een heel nieuwe manier. 

GEWOON DÓÉN

mailto:info@visitflevoland.nl
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Alles is aan de tekentafel ontstaan. De strakke 
landbouwgronden. De rechte wegen. De vaarten. 
En ook de natuur. De bedachte natuurgebieden zijn 
wilde polder geworden. Bijvoorbeeld het grootste  
wetlandgebied in het Nationaal Park Nieuw Land 
of het grootste aaneengesloten loofbos van  
Nederland. In het weidse water dat Flevoland om-
ringt maken we nu de Marker Wadden. Zo trekken 
we meer vissen en vogels naar het Markermeer. We 
zien dat daar de natuur nu al haar eigen gang gaat. 

Als de tulpen- en koolzaadvelden bloeien, 
kleurt Flevoland kakelbont. Ons local food 
gaat de hele wereld over. En tussen de velden 
realiseren mensen hun idealen. Bijvoorbeeld 
door het maken van eigenzinnige en soms zelfs 
eetbare landgoederen. Wat we willen, maken 
we zelf. Zo doen we dat in Flevoland.

BEDACHT LAND, WILD LAND

GROENE IDEALEN 
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Niet één landschap in Nederland ademt zo de  
twintigste eeuw als Flevoland. De eigentijdse  
poldersteden zijn deels architectuurmusea, waar 
wereldberoemde architecten als Rem Koolhaas aan 
meebouwden. Experimentele designers laten hun  
werk hier zien. En nergens ter wereld kun je op één  
dag zoveel spectaculaire landschapskunst ontdekken. 
De provincie vernieuwt aan een stuk door. De havens 
en het vliegveld moderniseren, de Floriade is in aan-
bouw en mensen bouwen zelf hun huizen. Hier is zelfs 
de ruimte om met elkaar je eigen wijk te maken.

Flevoland, op de bodem van de vroegere Zuiderzee, lijkt op 
niets dat al bestaat. Flevoland is duidelijk anders. Toch herken 
je dat meteen als je de provincie binnenrijdt. De heldere lijnen, 
die ruimte, dat moderne; dit kan alleen maar Flevoland zijn.

FLEVOLAND 
ONVERGELIJKBAAR LAND

100% NU

Nergens ter wereld kun je op 

één dag zoveel spectaculaire 

landschapskunst ontdekken
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Water is karakteristiek voor Nederland. Bijna een derde van het 
land ligt onder de zeespiegel. De manier waarop de Nederlanders 
met het water omgingen, leidde tot innovatieve bouwwerken, grote 
inpolderingen, landschappelijke aanpassingen en heel veel kennis op 
het gebied van watermanagement. En ook tot een groot recreatief 
aanbod op, aan en langs het water.

De verhaallijn Nederland Waterland, vertelt het bijzondere verhaal 
van Nederland, Land of Water. 13 watericonen gelegen in 6 regio’s 
vertellen elk een deel van het verhaal. Flevoland ‘het grootste 
inpolderingsproject ter wereld’ is een belangrijk onderdeel in deze 
verhaallijn. Bij ons ontdek je alles over de unieke ontstaans- 
geschiedenis van Flevoland, en op Urk en Unesco Werelderfgoed 
Schokland beleef je het verhaal van twee eilanden in de voormalige 
Zuiderzee.  

www.holland.com/water

NEDERLAND  
WATERLAND

Op dit unieke stukje polderlandschap wordt gebouwd  
aan hét nieuwste vakantievliegveld van Nederland.
Lelystad Airport biedt straks aantrekkelijke verbindingen  
met bestemmingen binnen Europa en gebieden rond de  
Middellandse Zee. Zo levert Lelystad Airport haar  
bijdrage aan het toerisme, het vestigingsklimaat en de  
economische kracht van de regio Flevoland.  
 
www.lelystadairport.nl

LELYSTAD AIRPORT 
VERRASSEND DICHTBIJ!

http://www.holland.com/water
http://www.lelystadairport.nl
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16 APRIL T/M 8 MEI 2022 TULPENFESTIVAL
Van half april tot begin mei staat Flevoland in het teken van tulpen. In de Noordoostpolder vindt  
het Tulpenfestival plaats en is de tulpenroute door de Noordoostpolder de langste aaneengesloten  
tulpenroute van Nederland. Tijdens het Tulpenfestival kan de bezoeker via wandel-, fiets- en auto- 
routes de kleurrijke tulpenvelden bekijken. Voor een interactieve ervaring is er een Tulpenfestival app  
beschikbaar en kunnen kinderen zich vermaken met Bollie de Berenroute. Kijk voor alle informatie op 
tulpenfestival.nl.

4 JUNI 2022 URKERDAG
 
Een dag in het teken van de Urker klederdracht. Vanaf een uur of 11 tot ongeveer 17 uur, heerst op  
diverse locaties in het oude dorp en aan de havens een bedrijvig en gezellig Urker sfeertje. Oude 
gebruiken en gewoonten zullen herleven. Waslijnen gespannen, kleren in de wastobbe, spinnen, 
zeil tanen, garnalen pellen, kinderspelletjes, enz. Wie goed zoekt en zijn neus gebruikt zal daar 
zeker ergens Urker lekkernijen als Dikkoek, gebakken en gerookte vis, grauwe erwten en koolmoes 
ontdekken.

19 T/M 21 AUGUSTUS 2022 LOWLANDS 
A Campingflight to Lowlands Paradise of kortweg Lowlands is een driedaags muziekfestival dat sinds 1993 
jaarlijks op het evenemententerrein van Walibi Holland gehouden wordt. Het festival heeft grote variatie in 
het aanbod van amusement: er is niet alleen muziek, maar ook literatuur, film, cabaret, ballet, theater en strip.

1 T/M 31 DECEMBER 2022  WINTERDROOM ORCHIDEEËN HOEVE 

In december transformeert indoorpark De Orchideeën Hoeve in een magische winterwereld vol 
twinkelende lichtjes, bijzondere dieren en sprookjesachtige versieringen. Geniet van lekker eten en 
drinken, shop de leukste decembercadeaus op het Winterplein en sluit de dag af met een sprookjesachtig 
bezoek aan de kaarsjesavond. Een internationaal winterspektakel voor jong en oud!

VANAF 14 APRIL 2022 FLORIADE EXPO 2022
Vanaf 14 april 2022 is de stad Almere in Flevoland een half jaar hét podium voor de wereldtuinbouw-
tentoonstelling Floriade Expo 2022. De 7e Floriade richt zich volledig op het thema ‘Growing Green Cities’. 
Samen met nationale organisaties en internationale deelnemers presenteert de Nederlandse tuinbouw 
innovaties en oplossingen voor duurzame en leefbare steden. Met inspirerende tentoonstellingen van landen 
en innovatieve bedrijven uit de groensector en daarbuiten.

8 T/M 30 OKTOBER 2022  HALLOWEEN FRIGHT NIGHTS 
Tijdens Halloween Fright Nights verandert attractiepark Walibi Holland in één grote ‘Scare Zone’ waar 
monsters en freaks je de stuipen op het lijf jagen. Beleef angstaanjagende Haunted Houses, Experiences 
en Walkthroughs. Durf jij het aan?

EVENEMENTEN

Een overzicht van alle evenementen in Flevoland vind je op visitflevoland.nl

25 & 26 NOVEMBER 2022   URK IN WINTERSFEREN 

Het oude dorp van Urk herleeft tijdens het evenement Urk in Wintersferen. De knusse straten en nauwe 
steegjes welke sfeervol zijn verlicht, brengen je terug in de tijd van kwakzalvers, veldwachters en 
klederdracht. Bovendien vind je hier diverse figuranten, kraampjes en sketches uit het Urk van 100 jaar 
geleden. Ook zijn er diverse pleinen ingericht met oude ambachten, figuranten en marskramers.

2 T/M 4 SEPTEMBER 2022  ALMERE HAVEN FESTIVAL 
Een weekend vol muziek, cultuur, varen en lekker eten, dat is het Almere Haven Festival! Kom van 
vrijdag 4 september tot en met zondag 6 september naar de sfeervolle havenkom van Almere Haven en 
geniet naast diverse concerten ook van gezellige marktjes en staattheateracts.

Nergens is meer ruimte voor 
nieuwe ideeën dan hier.  
Want Flevolanders weten:  
the sky is the limit. 

http://www.visitflevoland.nl
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ACCOMMODATIES
Flevoland biedt een tal van accommodaties zoals hotels en vakantieparken 
die ook heel geschikt zijn voor groepen. En de gemiddelde prijs van een  
hotelkamer in Flevoland is veel lager dan in Amsterdam. 

Leonardo Hotels is een keten welke zich 
kenmerkt door kwaliteit en persoonlijke service. 
Wij doen er alles aan om de gast terug te laten 
komen. Beide 4-sterren hotels zijn gelegen in het 
centrum om de hoek van alle winkels, bars en 
restaurants. Combineer een overnachting in één 
van de Leonardo hotels met een uitstapje naar 
de Bataviawerf of Aviodrome, een fietstocht door 
de Oostvaardersplassen, een middag shoppen 
bij Batavia Fashion Outlet of een dagtrip naar 
Amsterdam of Amersfoort. In ons hotel in Almere 
hebben wij de Bierfabriek, een brouwerij, restaurant 
en café in één. Beide hotels bieden voldoende 
parkeergelegenheid onder of tegenover het hotel. 
Tevens bieden wij meerdere vergaderfaciliteiten 
aan en zijn wij de ideale locatie voor diverse 
evenementen!

Leonardo Hotel Almere City Centre
	 +31 (0)36 527 4500
		 reception.almere@leonardo-hotels.nl 

Leonardo Hotel Lelystad City Centre 
	 +31 (0)320 24 24 44 
	 reception.lelystad@leonardo-hotels.nl 

Groepen 
	 groups.leonardo@leonardohotels.nl
	 www.leonardohotels.nl

LEONARDO HOTELS
Hotel Emmeloord ligt op een centraal 
punt in de driehoek Leeuwarden-
Zwolle-Amsterdam. Vanuit het hotel 
zijn leuke tochten te maken naar 
plaatsen als Urk en Lemmer. Met de auto 
zijn ook Attractiepark Walibi Holland 
en natuurgebied ‘De Weerribben’ goed 
te bereiken. Het hotel beschikt over alle 
mogelijkheden voor een comfortabel 
verblijf in één van onze luxe kamers  
met een uitstekend ontbijt of diner in 
het restaurant. Graag ontvangen we je 
met de kenmerkende gastvrijheid van 
Van der Valk!

HOTEL VAN DER VALK  
EMMELOORD

Hotel Van der Valk Emmeloord 
	 +31 (0)527 61 23 45 
	 emmeloord@valk.nl
	 www.hotelemmeloord.nl

Dorhout Mees is landelijk gelegen  
en beschikt over 43 ruime luxe kamers 
en één zes persoons appartement.  
Dit luxueuze hotel heeft veel te bieden, 
inclusief diverse schiet-, golf- en  
adventure activiteiten. Tevens beschikt 
Dorhout Mees over een goed restaurant 
waar je heerlijk kunt dineren, het  
restaurant legt de focus op het serveren 
van wildgerechten. 

DORHOUT MEES

Dorhout Mees 
	 +31 (0)321 33 11 38 
	 info@dorhoutmees.nl 
	 www.dorhoutmees.nl 
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WALIBI VILLAGE 
Een weekje Walibi Village betekent relaxen op het strand 
van het Veluwemeer, kanoën op het water, struinen door het 
havenstadje Harderwijk, genieten van het pittoreske Elburg 
en natuurlijk een dag HARDGAAN in Walibi Holland. En, er is 
nog veel meer! Ga shoppen in Bataviastad, pannenkoeken eten bij 
Hans en Grietje of geniet op het fantastische terras van Beachclub 
at Sea. Of je nu met vrienden of familie komt, iedereen is van 
harte welkom. Alles wat je nodig hebt voor een onvergetelijk 
verblijf is aanwezig. Dat is toch relaxed HARDGAAN?

Walibi Village 
	 +31 (0)321 32 99 90 
	 info@walibivillage.nl
	 www.walibivillage.nl
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Vanaf 14 april tot en met 9 oktober 2022 is 
Almere een half jaar lang hét podium 
voor de wereldtuinbouwtentoonstelling 
Floriade Expo 2022. Het Floriade-park is 
een feest van groen en duurzame technologie. 
In dit levend laboratorium worden nieuwe 
technologieën voor groen, voeding, energie 
en gezondheid onderzocht en toegepast. 
Je wordt geraakt door wat je ziet, ruikt en 
proeft. Inspirerende tuinen, congressen, 
workshops en tentoonstellingen wisselen 
af met indrukwekkende attracties, 
verrassende proeverijen, kunst en cultuur. 
Floriade Expo 2022 inspireert je om groener 
en gezonder te leven. Hierdoor is een dagje 
Floriade méér dan genieten van pracht en groen. 
Het is het podium waarop de Nederlandse tuinbouw samen 
met meer dan 400 nationale en internationale deelnemers 
creatieve, groene oplossingen laat zien die onze steden leuker, 
leefbaarder en duurzamer maken: Growing Green Cities.

FLORIADE EXPO 2022
3

Floriade Expo 2022 
	 +31 (0)36 820 0303
	 contact@floriade.com
	 www.floriade.com

Hotel, Restaurant, Grandcafé ’t Voorhuys wordt 
ook wel de huiskamer van Emmeloord genoemd, 
je zult je beslist snel thuis voelen. ‘t Voorhuys is een 
familiehotel met 37 hotelkamers die in de afgelopen 
jaren compleet zijn vernieuwd zodat jij heerlijk tot 
rust kunt komen, en kunt genieten van nette, ruime 
en sfeervolle kamers. Uiteraard voorzien van alle moderne gemakken als 
gratis wifi en airco. ‘t Voorhuys ligt midden in de gezellige binnenstad aan 
het plein met gratis parkeren. Vanaf het hotel ben je binnen 30 in Urk, de 
Weerribben, de Wellerwaard, Bataviastad, Schokland en nog veel meer. Ook 
is er een VVV punt met lokale informatie en helpen onze medewerkers je 
graag om je te laten genieten van onze mooie omgeving. Ouderwets gezellig 
en gastvrij, met alle gemakken van deze tijd. Wees welkom.

‘T VOORHUYS

‘t Voorhuys 
	 +31 (0)527 61 28 70  
	 info@voorhuys.nl
	 www.voorhuys.nl
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PRODUCTEN
Hieronder zie je een aantal producten die in Flevoland beleefd kunnen 
worden. Meer informatie kun je vinden op visitflevoland.nl/travel-trade.

BOERKOK
Proef de smaak van Flevoland op een unieke 
locatie: “het Erf van Boerkok”. Een boerderij, 
verbouwd tot een prachtige eetgelegenheid en 
evenementenlocatie. Vlak naast de afslag A6 
Lelystad en richting Lelystad Airport is ons 
familiebedrijf gelegen. Hier is het heerlijk vertoeven 
en staan de lokale producten van onze burenboeren 
centraal. Wees welkom voor een kopje koffie op 
het terras, een diner in onze kas of bijvoorbeeld 
een (zakelijke) bijeenkomst in de aardappelschuur. 
Op deze plek doen we wat we graag doen: met de 
poten in de klei staan, met ziel en zaligheid koken, 
verhalen vertellen, bijeenkomsten organiseren en 
verbindingen leggen. Bij Boerkok kom je thuis.

Boerkok 
	 +31 (0)320 41 77 31
	 organisatie@boerkok.nl
	 www.boerkok.nl
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Architectuurmuseum in de open lucht. Almere is pas 
zo’n halve eeuw jong. En dat zie je! Verwacht hier 
geen historisch centrum met eeuwenoude grachten 
en monumentale panden. Almere is rijk aan nieuwe, 
moderne, bouwkundige hoogstandjes ontworpen 
door wereldberoemde architecten als Rem Koolhaas, 
René van Zuuk en Herman Hertzberger. 
Geen wonder dat Almere ook architectonisch gezien een 
internationaal geprezen bestemming is. Ga op expeditie 
en ontdek het architectuurmuseum in de open lucht. 
Maak een stadswandeling met een VVV gids en laat 
je verrassen in de jongste stad van Nederland. Good to 
know: 30 km van Amsterdam.

WERELDBEROEMDE
ARCHITECTUURWereldberoemde architectuur 

	 +31 (0)36 548 5041 
	 info@visitalmere.com 
	 www.visitalmere.com/traveltrade

2

Dagen open 
RESTAURANT: 
April - september  •  Woensdag t/m zondag 
Oktober - maart  •  Vrijdag t/m zondag 

EVENEMENTEN:
hele jaar  •  Maandag t/m zondag

mailto:contact%40floriade.com?subject=
http://www.floriade.com
mailto:info%40voorhuys.nl?subject=
http://www.voorhuys.nl
http://www.visitflevoland.nl/travel-trade
mailto:organisatie%40boerkok.nl?subject=
http://www.boerkok.nl
mailto:info%40visitalmere.com?subject=
http://www.visitalmere.com/traveltrade


Shop en geniet in Almere Centrum. Almere 
Centrum is de jongste binnenstad van 
Nederland en de perfecte bestemming voor 
een dagje shoppen. Het centrum biedt een 
unieke mix van topmerken, speciaalzaken en 
lokale winkeltjes. Daarnaast zijn er gezellige 
horecapleinen. Diverse restaurants zijn 
ingesteld op de ontvangst van groepen. Bussen 
kunnen altijd dichtbij parkeren, hotels liggen 
op loopafstand. Het centrum ligt direct aan 
een grote recreatieplas met een fraai stadspark 
en heerlijk stadsstrand. In de zomermaanden 
vinden er leuke evenementen plaatsvinden. 
Almere Centrum is zeven dagen per week 
geopend en het best bewaarde geheim als 
leukste stedentrip van Nederland!

ALMERE
CENTRUM

Almere City Marketing
	 +31 (0)36 548 50 43 
	 info@almere-citymarketing.nl 
	 www.almere-citymarketing.nl
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BATAVIA STAD 
FASHION OUTLET

Batavia Stad Fashion Outlet
	 +31 (0)320 29 29 00 
	 info@bataviastad.nl
	 www.bataviastad.nl

NAUTICA EXPERIENCEBatavialand
	 +31 (0)320 22 59 00 
	 reserveringen@batavialand.nl 
	 www.batavialand.nl 7

2022-2023

BATAVIALAND

Batavialand vertelt je verschillende  
verhalen die alles te maken hebben  
met Nederland Waterland. Ontdek  
bijvoorbeeld hoe de ruige Zuiderzee  
getemd werd en uit water Flevoland  
gemaakt werd; de grootste polder ter wereld! 
Het verhaal van ’s werelds grootste polder 
en een bezoek aan de reconstructie van 
het VOC-schip de Batavia zijn slechts twee 
highlights van Batavialand. Maar Batavialand 
heeft nog veel meer te bieden zoals prachtige 
tentoonstellingen en een scheepswerf met 
verschillende ambachtsafdelingen waar 
gebouwd wordt aan een Waterschip.

5

Ontdek bij Batavia Stad Fashion Outlet dé unieke 
shopervaring. Hier zijn meer dan 250 nationale 
en internationale merken te vinden met de laatste 
trends in mode, maar bijvoorbeeld ook in sieraden en 
keukenwaar. Een ruime keuze aan stijlvolle collecties 
met kortingen van minimaal 30% tot 70%. Wil je de 
dag starten of eindigen met iets lekkers? Informeer 
naar onze Coffee&Treat vouchers bij een van onze 
horeca locaties en de VIP Day Pass.  
De Batavia Stad VIP Day Pass geeft recht op 10% 
extra korting op de Outlet prijzen bij de deelnemende 
merken. Batavia Stad Fashion Outlet is dagelijks 
geopend, muv 25 december en 1 januari. Deze 
fashion outlet met sfeervolle straatjes, pleinen en 
unieke architectuur is de perfecte bestemming voor 
modebewuste bezoekers tijdens een verblijf in de 
metropool regio Amsterdam en Flevoland.

Ontdek Almere vanaf het water met 
Nautica Experience; het platform voor 
de leukste uitjes op en aan het water! 
Huur een bootje om zelf te varen, stap 
op een rondvaartboot voor een tour of 
geniet in het zonnetje bij één van de 
aangesloten restaurants aan het water. 
Van suppen tot een city tour met gids, 
er is ontzettend veel te doen en beleven 
rond het water van Almere. Het aanbod 
is geschikt voor 1 tot wel 200 personen, 
dus perfect voor stellen, families maar 
ook bedrijven! Bekijk alle mogelijkheden 
zelf en kies jouw favoriete activiteit of 
arrangement.

4

Nautica Experience
	 +31 (0)36 303 16 79 
	 info@nauticaexperience.nl
	 www.nauticaexperience.nl

mailto:info%40almere-citymarketing.nl?subject=
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Museum Schokland
	 +31 (0)527 76 06 30 
	 info@museumschokland.nl
	 www.museumschokland.nl

Oostvaardersplassen Almere
	 Oostvaardersbosplaats 1, Almere 
	 info@oostvaardersplassenalmere.nl
	 www.oostvaardersplassenalmere.nl

UNESCO Werelderfgoed Schokland 
stamt uit de voorlaatste ijstijd en werd 
reeds bewoond in de prehistorie.  
Veel later een welkome haven in de 
woeste Zuiderzee en sinds de inpoldering 
in 1942 een eiland op het droge in de 
Noordoostpolder. Museum Schokland 
vertelt het verhaal door de eeuwen 
heen: de ijstijd, de prehistorie, de 
periode van de eilandbewoners en de 
inpoldering. Bezoek is tevens mogelijk 
onder begeleiding van een gids en in 
combinatie met Museumrestaurant 
Schokland voor o.a. koffie of lunch. 

MUSEUM 
SCHOKLAND

De ruige achtertuin van Almere. Oostvaarders-
plassen Almere is onderdeel van Nationaal Park 
Nieuw Land. Het jongste man-made natuurpark 
van Nederland. De Oostvaardersplassen zijn uniek 
in Nederland, én Europa. Hier leven duizenden 
ganzen en watervogels, Heckrunderen, konik-
paarden, edelherten en vossen. Start je bezoek bij 
Natuurbelevingcentrum de Oostvaarders. Hier vind 
je toilet, horeca-voorzieningen en een educatieve 
tentoonstelling. Boek een ecokarexcursie met gids 
in het kerngebied of maak een wandeling met gids 
in de randgebieden van de Oostvaardersplassen. 
Onderweg vertelt de gids je over het ontstaan van 
dit bijzondere gebied. Wie weet spot je onderweg 
wel de zeldzame Zeearend. Ook is het mogelijk om 
een arrangement samen te stellen met de horeca-
gelegenheid op locatie. Good to know: 30 km van 
Amsterdam, bus parkeerplaats, horecavoorzieningen.

OOSTVAARDERSPLASSEN
ALMERE
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Onder het grote dak van indoorpark 
De Orchideeën Hoeve verschuilt  
zich een imposante junglewereld 
(25.000 m2) die wacht om ontdekt  
te worden. Maak een meeslepende 
reis door talloze themawerelden en 
ervaar het beste van de tropen binnen 
handbereik. Ontmoet exotische dieren 
zoals flamingo’s, vlinders en papegaaien 
die vrij in het park leven, trek eropuit 
met een ranger of reserveer een 
sprookjesachtige groepslunch in de 
‘SkyFlora Garden’. De Orchideeën Hoeve  
(inclusief bloemenshop) is het hele jaar 
door geopend en is ook te boeken als 
koffie- of lunchstop. De Orchideeën Hoeve 

	 +31 (0)527 20 28 75 
	 info@orchideeenhoeve.nl
	 www.orchideeenhoeve.nl

Urk is een levendig, karakteristiek vissersdorp 
en ligt direct aan het IJsselmeer. Eeuwenlang 
was Urk een eiland in de Zuiderzee en die sfeer 
is er nog altijd te proeven. Het beste is dat te  
ervaren met een lokale gids. Met een groep 
struin je door de smalle “ginkies” (steegjes), 
over de historische haven met oude botters, 
langs kleine vissershuisjes en de laatste actieve 
visafslag aan het IJsselmeer. Een bezoek is 
natuurlijk niet compleet zonder het bezichtigen 
van het museum en het beklimmen van de 
vuurtoren, een boottocht of het proeven van 
een vers visje.

Touristinfo Urk 
	 +31 (0)527 68 40 40 
	 info@touristinfourk.nl 
	 www.touristinfourk.nl 

URK 9

8

JUNGLEPARK
DE ORCHIDEEËN HOEVE
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Een bijzonder bos in Flevoland. Decennialang 
onderzochten ingenieurs van het Waterloopkundig 
Laboratorium hier wat de impact van getijden en 
stromingen is op waterwerken, zoals de Deltawerken. 
Nederland heeft zijn internationale bekendheid als 
waterland mede te danken aan al dit onderzoek. 
Tientallen stuwen, sluizen en waterloopkundige 
modellen liggen verstopt in het bos. Het geluid 
van stromend water is nooit ver weg. Het land-art 
kunstwerk Deltawerk// is één van de grote trekkers 
van het voormalige openluchtlaboratorium. 

20 21

Tulpenfestival
	 +31 (0)6 14 72 91 94  
 (bereikbaar tijdens het festival)
	 info@tulpenfestival.nl
	 www.tulpenfestival.nl

12 BELEEF DE KLEURRIJKE  
TULPENVELDEN! Van 16 april tot en met 8 mei vindt het 

Tulpenfestival in de Noordoostpolder 
(Flevoland) plaats. Het jaarlijks terug-
kerende festival is een echte trekpleister 
voor binnenlandse en buitenlandse 
toeristen. De Noordoostpolder kent de 
meest uitgestrekte tulpenvelden (ruim 
2.000 hectare) van Nederland en ligt 
nabij werelderfgoed Schokland, pittoresk 
Urk, De Orchideeën Hoeve en andere 
bezienswaardigheden. Rijd de tulpenroute 
via de interactieve Tulpenfestival app, 
en krijg tijdens de rit d.m.v. video- en 
audiofragmenten informatie over het 
bijzondere gebied, de tulpenteelt en de 
historie van de Noordoostpolder. 
Voor vermaak op de achterbank is er voor 
de kinderen een Bollie de Berenroute 
uitgezet. Plan je voorjaarsuitje naar de 
Noordoostpolder, gegarandeerd een 
gezellig dagje uit!

RIJKSMONUMENT 
WATERLOOPBOSWaterloopbos

	 +31 (0)527 25 25 70  
	 flevoland@natuurmonumenten.nl
	 www.natuurmonumenten.nl/waterloopbos 

Nieuw Land Experience
	 +31 (0)6 12 62 94 75 / + 31 (0)320 26 45 18 
	 ans@frommsanta.nl
	 www.nieuwland-experience.nl
	 www.mswaddenzee.com
	 www.msnieuwland.nl
	 www.nieuwlandbus.nl
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WALIBI HOLLAND
HET MEEST SPECTACULAIRE UITJE

Op zoek naar een spectaculair uitje? 
Kom dan HARDGAAN in Walibi Holland. 
Beleef een unieke rit in achtbaan 
UNTAMED. De grotere waaghalzen 
van meer dan 140 cm lang mogen Lost 
Gravity en Goliath zeker niet overslaan! 
Oók de niet-achtbaanliefhebbers gaan 
een toffe dag tegemoet. Zij maken een 
spetterende tocht in Crazy River of 
waaien lekker uit in Super Swing. Kortom, 
met meer dan 30 spectaculaire attracties 
is er genoeg te beleven voor iedereen.

Walibi Holland
	 +31 (0)321 32 99 99
	 sales@walibiholland.nl
	 www.walibi.nl
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Vaartochten met ms Nieuw Land en historisch 
veerschip ms Waddenzee. De Marker Wadden 
zijn natuureilanden door de mens aangelegd in 
het Markermeer. Dit nieuwste stukje Nederland 
draagt bij aan het natuurherstel. Vaar mee met 
het historisch veerschip MS Waddenzee en 
laat je verwonderen over één van de grootste 
natuurprojecten van West-Europa.
Of ga mee op expeditie met ms Nieuw Land 
door de Oostvaardersplassen. Waar ooit een 
industriegebied op de tekentafel was bedacht, 
is een afwisselend moerasgebied ontstaan van 
internationale betekenis voor broed- en trekvogels.
Tijdens de vaartocht zie je verschillende hotspots 
van Flevoland: Het VOC schip de Batavia, 
Houtribsluizen, de Hurkende Man, Poldervaart en 
schutten met 6 meter verval door de Noorder- en 
Zuidersluis. De vaartochten zijn in combinatie met 
de Nieuw Land Vr bus te boeken.

NIEUW LAND EXPERIENCE 
VAARTOCHTEN

15
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Visit Flevoland heeft de rol Flevoland als regio voor vakantie en 
vrijetijdsactiviteiten te vermarkten in binnen- en buitenland. Dit 
doet zij door samen met de sector toerisme & recreatie nieuwe 
producten en promotionele campagnes te ontwikkelen. Alles met 
het doel om zoveel mogelijk bezoekers naar Flevoland te trekken. 

Visit Flevoland werkt nauw samen met andere lokale toeristische organisaties  
in Flevoland: City Marketing Lelystad, City Marketing Almere, Puur Zeewolde, 
Dronten Marketing, Visit Noordoostpolder en Tourist Info Urk.

Wat kan Visit Flevoland op het gebied van trade betekenen? 
 Het verstrekken van informatie
 Het regelen van accommodatie of het organiseren van programma’s  

 voor een kort verblijf 
 Je in contact brengen met musea, attracties, accommodaties en locaties
 Het beschikbaar stellen van beeldmateriaal 
 Je op de hoogte houden middels de trade nieuwsbrief

VISIT FLEVOLAND

Visit Flevoland 
	 +31 (0)320 28 67 55 
	 info@visitflevoland.nl 
	 visitflevoland.nl/travel-trade

KLAAR OM FLEVOLAND TE VERKENNEN?  
GA NAAR VISITFLEVOLAND.NL  
EN LAAT JE INSPIREREN!

BEELD J. vd Linden (foto beneden pg. 4), Fotostudio Wierd (foto beneden pg. 8), Mona Alikhah (foto boven pg. 16), 
Pluim fotografie (foto onder pg. 16), Eljee Bergwerff (foto boven pg. 17), Almere Citymarketing (foto onder pg. 19), 
Jeroen Bosch (foto boven pg. 21) CONTENT Visit Flevoland VORMGEVING ComSi.nl
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ACCOMODATIES
 1 Leonardo Hotel Almere City Centre
 2 Leonardo Hotel Lelystad City Centre 
 3 Walibi Village
 4 Hotel Van der Valk Emmeloord
 5 Dorhout Mees
 6 ‘t Voorhuys 
 
PRODUCTEN
 1 Boerkok
 2 Wereldberoemde architectuur
 3 Floriade Expo 2022 
 4 Batavia Stad Fashion Outlet
 5 Batavialand
 6 Almere Centrum
 7 Nautica Experience
 8 De Orchideeën Hoeve
 9 Urk
 10 Schokland
 11 Oostvaardersplassen Almere
 12 Tulpenfestival
 13 Walibi Holland 
 14 Rijksmonument Waterloopbos
 15 Nieuw Land Experience

COLOFON
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HET RAVELIJN 50, 8233 BR LELYSTAD VISITFLEVOLAND.NL

http://visitflevoland.nl
https://www.linkedin.com/company/visitflevoland
https://www.visitflevoland.nl/nl/wij/instagram
https://www.facebook.com/VisitFlevoland/
https://twitter.com/visitflevoland

