
Heerlijk a� i� !

We�  je dat Harderwijk één van de leukste 
Escape Rooms van Nederland he�  ?

Volg ons op facebook!

info@visitharderwijk.nl

visitharderwijk.nl

visitharderwijk.nlvisitharderwijk.nl

Kortom, 
Heerlijk Harderwijk 
laat je sportief genieten.

2 januari - Nieuwjaarsduik
12 maart - Marathon Harderwijk
29 mei - Waterski Harderwijk, Internationaal Open
1 juni - Wielerronde Parel van de Veluwe
11 september - WaterfrontTour, fi etstour
24 november t/m  7 januari - Harderwijk Op IJs
17 december - Santa Run
 

Kijk op visitharderwijk.nl/evenementen 
voor een overzicht van alle evenementen in 
Harderwijk, de exacte locaties en de tijdstippen.

D
at

a 
on

de
r v

oo
rb

eh
ou

d



Hoe ziet jouw ideale dagje-uit of week-
end-weg eruit? Zin om de benen te strekken 
of kilometers te vreten? Kun je niet kiezen 
tussen het bos of het water? Beleef het dan 
in Harderwijk!

Shoppen of het Dolfinarium?
Wanneer het minder sportief mag zijn, behoren 
ook shoppen of een dagje Dolfinarium tot de 
mogelijkheden. In de binnenstad van Harderwijk 
vind je grote bekende namen en knusse, 
vernieuwende concepten in de winkelstraten, 
terwijl je in het Dolfinarium enthousiast wordt 
van de verschillende shows en meer leert over 
de wondere wereld van de zee. Ook in het 
Dolfinarium duik je zo het strand op.

Watersport
Ben je graag op het water of neem je graag 
een duik? Ook dan is Harderwijk je uitvalsbasis. 
Het is heerlijk toeven op het Wolderwijd of 
Veluwemeer. Zwemmen vanaf het Strandeiland 
in hartje centrum of juist in zwembad De Sypel 
of liever een duik vanaf je sloep? Je gaat lekker 
schuin met een polyvalk of je trekt aan de 
touwen van een historische botter. Uiteraard 
gaat Harderwijk met de tijd mee en behoort 
ook kitesurfen of suppen tot de mogelijkheden. 

Boot huren?
Check hier waar je je sloep, zeilboot, kano 
of supplank huurt: B&B Bootverhuur - 
Botterhuren.nl - Zeilschool De Randmeren 
- deZeilschool.nl - Veluvia - Kanovereniging 
Dolfijnen - Parasailing Nederland.

visitharderwijk.nlvisitharderwijk.nl

Fietsen of wandelen
Vanuit Harderwijk ontdek je de stad en haar 
omgeving op een sportieve manier door de 
fiets te pakken of je wandelschoenen aan te 
trekken. Je trapt door historische straten richting 
de bosrijke omgeving en kiest voor een frisse 
wind door je haren wanneer je langs het 
water fietst. En of je nu kiest voor een stads-
wandeling of een wandeling door het bos, je 
weet zeker dat je weer nieuwe dingen ziet. 
Jij bepaalt het aantal kilometers.

De knooppunten van jouw ideale fiets- of wan-
delroute van visitharderwijk.nl wijzen je de weg. 

Fi�s huren?
Je huurt een sportieve tweewieler bij:
Bram Hop Tweewielers - Bungalowpark Het 
Verscholen Dorp - Veluvia - Van der Valk Hotel  
Harderwijk - Profile Wigger - Boonen fietsen - 
Veluwefiets Hotel Monopole.




