Routebeschrijving:
De boot richting eiland De Kluut vertrekt vanaf de haven van Flevostrand. Dit park is gelegen aan Strandweg
1, 8256 RZ te Biddinghuizen. Rijd bij de entree van het park rechtdoor en volg de weg. Je rijd nu boven op een
dijk. Zodra je een fietspad bent gepasseerd, neem je een scherpe bocht naar rechts. Nu rijd je onderaan de
dijk, achter een nieuw appartementencomplex langs weer een stukje terug, richting de haven. Voor een grote
grijze loods zie je links een trailerhelling (waar boten te water worden gelaten). Onze boot meert links van de
trailerhelling aan.

Met de auto vanaf Amsterdam:
Neem de A1 richting Amersfoort. Volg op het knooppunt Muiderberg de A6 richting Almere/Lelystad. Neem na 35
km afslag 10 (N302: Lelystad/Dronten/Harderwijk/Walibi World). Ga onderaan de afrit linksaf richting Harderwijk.
Na 10 km kom je op een T-splitsing; ga hier linksaf. Neem na 200 meter rechtsaf de afrit. Ga onderaan de afrit
rechtsaf (= Karekietweg). Na ruim 4 km kom je op een T-splitsing; sla hier rechtsaf (= Harderbosweg). Sla na 500
meter linksaf naar Strandweg. Dit is de entree van Flevostrand.
Met de auto vanaf Utrecht:
Neem de A28 richting Amersfoort/Zwolle. Neem afslag 13 Lelystad. Ga onderaan de afslag linksaf de N302
op richting Lelystad. Sla na 4.4 km (na het aquaduct) rechtsaf op de rotonde (de Harderdijk (N306)) richting
Veluwemeer. Ga na 450 m rechtdoor op de rotonde. Sla na 2.3 km rechtsaf de Strandweg op. Dit is de entree van
Flevostrand.
Met de auto vanaf Rotterdam/Den Haag:
Volg de A12 richting Utrecht. Bij knooppunt Lunetten, volg de A27 richting Amersfoort. Volg na 4 km op het
knooppunt Rijnsweerd de A28 richting Amersfoort. Volg nu de aanwijzingen vanaf Utrecht.
Met de auto vanaf Arnhem/Nijmegen/Apeldoorn:
Volg de A1 richting Amersfoort. Neem op knooppunt Hoevelaken de A28 richting Zwolle. Neem afslag 13
Lelystad. Ga onderaan de afslag linksaf de N302 op richting Lelystad. Sla na 4.4 km (na het aquaduct) rechtsaf
op de rotonde (de Harderdijk (N306)) richting Veluwemeer. Ga na 450 m rechtdoor op de rotonde. Sla na 2.3 km
rechtsaf de Strandweg op. Dit is de entree van Flevostrand.
Met de auto vanaf Zwolle:
Volg de A28 richting Amersfoort. Neem afslag 13 Lelystad. Ga onderaan de afslag rechtsaf de N302 op richting
Lelystad. Sla na 4.4 km (na het aquaduct) rechtsaf op de rotonde (de Harderdijk (N306)) richting Veluwemeer. Ga
na 450 m rechtdoor op de rotonde. Sla na 2.3 km rechtsaf de Strandweg op. Dit is de entree van Flevostrand.
Openbaar vervoer:
Vanaf station Harderwijk vertrekt elk uur bus 147 richting Emmeloord. Deze bus passeert de Strandweg. Stap uit
bij halte Flevostrand. Het is dan nog ongeveer 10 minuten lopen naar de haven.

Veertijden

Onze boot vaart vier keer per dag naar de haven van Park Flevostrand op en neer. Binnen 10 minuten ben je
aan de overkant. Zo heb je de gelegenheid om een dagje te genieten van de vele attracties in de buurt van
CampSpirit (klik voor ideeën op omgeving). Je kunt lekker fietsen in de prachtige omgeving, een middagje naar
het strand van het park Flevostrand gaan, of een avond gezellig dineren in het restaurant van Flevostrand. De
overtocht is voor gasten van CampSpirit gratis.
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*Op de aankomstdag kan, in overleg, ook op een later tijdstip gevaren worden.

CampSpirit.nl

