EROPUIT IN
LELYSTAD
DE GIDS MET ALLE TOERISTISCHE INFORMATIE

Lelystad is een stad om te ontdekken. Zelf doe ik
dat het liefst op de fiets. Via de van ander verkeer
gescheiden fietspaden zie en ervaar je Lelystad
op z’n best en kom je op de mooiste plekken.

VOORWOORD

VOORWOORD

WELKOM IN LELYSTAD!

Zoals de Oostvaardersplassen, het prachtige natuurgebied dat, mede dankzij de film De Nieuwe
Wildernis, internationale bekendheid geniet. En
de kust, met zes jachthavens, meer dan drieduizend ligplaatsen voor zeil- en motorjachten en
diverse stranden. De musea Aviodrome, Nieuw
Land Erfgoedcentrum en de Bataviawerf, die
de geschiedenis doen herleven en populair zijn
bij jong en oud. En ons prachtige theater annex
bioscoop De Agora, cultureel centrum De Kubus
en poppodium Underground, die een gevarieerd
aanbod aan kunst en cultuur bieden.
Shoppen of een terrasje pakken kan natuurlijk
ook, in ons eigentijdse Stadshart en in Batavia
Stad Fashion Outlet. Verspreid over de stad zijn er
talloze restaurants en cafés en er zijn voldoende
mogelijkheden om uw verblijf te verlengen. Naast
hotels en bosrijke campings, heeft Lelystad een
gevarieerd aanbod bed & breakfasts.
Ook wordt er jaarlijks een gevarieerd aanbod van
evenementen in onze stad georganiseerd.
Deze editie van ‘Eropuit in Lelystad’ geeft u allerlei leuke, verrassende en inspirerende tips.
Kom en beleef Lelystad. Als u dat liever met de
auto of het openbaar vervoer doet, is dat natuurlijk ook prima.
Ik wens u een plezierige tijd toe!
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Lelystad is een van de jongste steden van Nederland, maar daardoor is de geschiedenis niet
minder indrukwekkend. Misschien zelfs wel
indrukwekkender: op hoeveel plekken kan je lopen waar honderd jaar geleden nog water was?
Lelystad dankt haar naam aan de ingenieur die
het plan bedacht om de Zuiderzee af te sluiten:
Cornelis Lely.

GESCHIEDENIS

GESCHIEDENIS

GESCHIEDENIS

In 1950 werd Perceel P aangelegd, het Werkeiland in het midden van het IJsselmeer. Vanuit het
werkeiland werd er hard gewerkt aan een bouwput die werd gegraven voor het Gemaal Wortman,
een van de drie gemalen die bij de drooglegging
van Oostelijk Flevoland werden gebruikt. Perceel
P werd omgedoopt tot Werkeiland Lelystad-Haven
en het begin van Lelystad was werkelijkheid. Het
Werkeiland is samen met het gemaal Wortman
nog steeds een bijzondere bezienswaardigheid in
Lelystad.
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Oostvaardersplassen: Maak kennis met het Nederland van duizenden jaren geleden. Een uniek
ongerept moerasgebied met uitgestrekte plassen
en woeste graslanden, waar de natuur onbelemmerd haar gang mag gaan. Ontelbare vogels
en grote grazers hebben bezit genomen van de
Oostvaardersplassen. Voor safari in eigen land
en andere activiteiten, kun je je opgeven in het
bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer. Houd er
rekening mee dat Oostvaardersplassen het beste
te bereiken is met de auto of de fiets.
www.staatsbosbeheer.nl

NATUUR

NATUUR

NATUUR

Natuurpark Lelystad: In Natuurpark Lelystad zijn
tal van bijzondere diersoorten te ontdekken in een
prachtige omgeving. Natuurpark Lelystad is voor
bedreigde diersoorten zoals Prezwalskipaarden
een belangrijke schakel op weg naar een leven
in de vrije natuur. Er is een uitgebreid stelsel van
wandel- en fietspaden met op diverse plekken
picknickplaatsen. Het bezoekerscentrum geeft
informatie over excursies en arrangementen. In
het winkeltje is het mogelijk om fietsen te huren
en leuke speurtochten te verkrijgen.
www.flevolandschap.nl
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NATUUR
Het Belevenissenbos: Met Het Belevenissenbos
heeft Lelystad het grootste, avontuurlijkste en
meest leerzame speelbos van Nederland. Het
Belevenissenbos heeft bos, water, weide: echte
natuur dus. De speelplekken zijn gebaseerd op
een viertal thema’s: sport & beweging, waterbeheer, archeologie & prehistorie en natuureducatie. Vooral geschikt voor kinderen van 6 tot 16
jaar. www.belevenissenbos.nl

BOSSEN
Gelderse Hout: In het Gelderse Hout is een
pinetum aangelegd: een levende verzameling
van dennen en sparren, maar kent daarnaast ook
een grote variatie aan andere boomsoorten. Het
Gelderse Hout is zeer geschikt om flinke wandelingen te maken. De parkeerplaats bevindt zich
aan de Oostranddreef.
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Hollandse Hout: De Hollandse Hout is 900 hectare groot en ligt aan de zuidkant van de stad, tegen
de Oostvaardersplassen aan. In het Hollandse
Hout is een bosreservaat ingericht waar de natuur zijn eigen gang kan gaan zonder ingrijpen
van de mens. Er zijn zowel fiets- als
wandelroutes. Daarnaast is er een educatieve
zorgboerderij die huifkartochten organiseert door
de Hollandse Hout. Houd er rekening mee dat
Hollandse Hout het beste te bereiken is met de
auto of de fiets. www.boerderijdehuif.nl

NATUUR

Houtribbos: Het oudste Essen-Iepenpolderbos in
Nederland ligt ten noorden van Lelystad, ingesloten tussen de Houtribweg en de IJsselmeerdijk. Het bos wordt als floristisch karakteristiek
aangemerkt.
Knarbos: Het Knarbos is circa 500 hectare groot
en is een zeer gevarieerd bos op het kruispunt
van de Vogelweg en de Knardijk. Het midden
heeft een open karakter met een grote plas. Hier
graast een kudde IJslandse pony’s. Het gebied is
perfect per fiets te verkennen over goed onderhouden schelpenpaden en is uitstekend voor
wandeltochten.
Larserbos: Waar in het oorspronkelijke inrichtingsplan van Flevoland (1959) het dorpje Larsen
gepland stond, ligt nu het Larserbos. Het bos
heeft veel recreatiemogelijkheden, waaronder
drie strandjes aan de plas, lig- en speelweiden en
wandel- en fietspaden.
Overijsselse Hout: De Overijsselse Hout ligt ten
noordoosten van de stad. In het bos is een groot
aantal wandelroutes uitgezet, zoals de Evert-Vermeerroute. Er is een ruiterroute van 22,5 km die
doorloopt naar het Hollandse Hout. Ook is hier
een trimbaan aangelegd.
Visvijverbos: Het Visvijverbos ten noorden van de
stad is een vrij ongerept bosgebied met beperkte
wandel- en fietspaden. De vijvers zijn gesloten
door de overlast van aalscholvers die hun dagelijkse maaltijd hier kwamen halen. Ingang tot het
bos gaat via de Karperweg en Swifterringweg.
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NATUUR

NATUUR

Zuigerplasbos: Dit bos is parkachtig aangelegd
rondom de Zuigerplas in Lelystad. Het is er
prettig wandelen, fietsen, kanoën en vissen met
vergunning. De terreinfietser kan hier ook zijn
hart ophalen. De parkeerplaats bevindt zich aan
de Zuigerplasdreef. Er is tevens parkeergelegenheid bij de Boslaan, achter de wijk Karveel.

TUINEN
Wind in de Wilgen: Een parkachtige tuin van
11.000 m2, aangelegd met Engelse landschapsstijlelementen. In de koffie- en theeschenkerij
worden bijzondere soorten koffie en thee, zelfgemaakt gebak en lunches geserveerd.
www.windindewilgen.nl
Locus Flevum: Een bijzondere combinatie tussen
bezoekerstuin, orangerie en woonhuis. Met een
natuurvijver, een moeras, een bloemenweide, een
vlindertuin, een stinzenbos en een mediterrane
patio waar ook de ‘tuinwinkel’ is.
www.locusflevum.nl
Wijngaard El Placer: Een oase in Lelystad, met
druivenrassen die garant staan voor mooie rode
en roséwijnen. Naast de wijngaard is er een
sfeervolle wijnmakerij en proefkamer.
www.wijngaardelplacer.nl
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Exposure: Op de strekdam bij de Houtribsluizen
staat een menselijk figuur uit staal, dat uitkijkt
over het Markermeer. Het kunstwerk van de
Britse kunstenaar Antony Gormley is 25 meter
hoog. Gormley behoort tot de top van de hedendaagse beeldend kunstenaars en staat internationaal bekend om zijn menselijke afbeeldingen.
Zijn werk wordt overal ter wereld tentoongesteld,
zo ook op de strekdam bij de Houtribsluizen in
Lelystad, tegenover Bataviahaven.

LANDSCHAPSKUNST

LANDSCHAPSKUNST

LANDSCHAPSKUNST

Observatorium Robert Morris: Wie gedurende de
seizoenen deze plaats regelmatig bezoekt, kan de
bewegingen van de aarde ten opzichte van de zon
zien. Elk jaar viert stichting Zonnewende de langste dag van het jaar met het Sunsation festival.
De aanvang van de langste dag van het jaar wordt
gevierd met poëzie, muziek en beeldende kunst.
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Bataviawerf: Zet koers naar de Bataviawerf
en beleef het zeemansleven aan boord van de
reconstructie van het VOC-schip de Batavia. Op de
werf wordt er gebouwd aan de reconstructie van
een 16de eeuws waterschip en tevens is de open
constructie van de replica van het grootste admiraliteitsschip uit de 17de eeuw, de 7 Provinciën te
bezichtigen. Gidsen nemen bezoekers mee in een
gepassioneerde rondleiding vol wetenswaardigheden en grappige details uit vroegere tijden. In
de diverse werkplaatsen worden oude (scheeps)
ambachten weer werkelijkheid. Indrukwekkend
zijn de smederij, zeilmakerij en modelbouwerij
en bij de beeldsnijderij lijkt het of ambacht kunst
wordt. www.bataviawerf.nl

MUSEA

MUSEA

MUSEA
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MUSEA

MUSEA

Nieuw Land Erfgoedcentrum: Dit museum is dé
plek om de geschiedenis van Flevoland te ontdekken. Dat Flevoland is ontstaan door drooglegging van de Zuiderzee, is veelal bekend. Maar de
zeebodem bleek een schatkist vol met geschiedenis; 7000 jaar geleden liepen hier al mensen
rond. Wist je dat het één na oudste skelet van
Nederland hier gevonden is? Zelfs de prehistorische Swifterbantcultuur dankt haar naam
aan de bijzondere vondsten die hier zijn gedaan.
Natuurlijk is Nieuw Land Erfgoedcentrum ook de
plek om alles over de unieke drooglegging van de
Zuiderzee te ontdekken. Vanaf de eerste plannen
tot nu. Mouwen omhoog, handen in het water! Ja,
kinderen kunnen zelf actief aan de slag met het
bouwen van dijken en bedienen van sluizen.
www.nieuwlanderfgoed.nl
Batavialand: In de loop van 2017 gaan Nieuw
Land, Bataviawerf en RCE-Scheepsarcheologie
op in een nieuw cultuurbelevingspark Batavialand, erfgoed der lage landen.
Nationaal Luchtvaart-Themapark Aviodrome:
Aviodrome is een dynamisch luchtvaart-themaparkbij Lelystad Airport met een zeer grote
collectie historische vliegtuigen. Het park heeft
een binnenexpositie van ongeveer 6000 m², een
grootbeeld filmtheater en een groot buitenterrein.
Hierop bevinden zich diverse historische luchtvaartgebouwen en vliegtuigen, zoals de legendarische Lockheed Constellation.
www.aviodrome.nl
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Batavia Stad Fashion Outlet: Ontdek Batavia Stad
Fashion Outlet, een unieke beleving met meer
dan 100 prachtige winkels, relaxte cafés en heerlijke restaurants. Internationale modemerken,
altijd met 30-70% korting. www.bataviastad.nl

WINKELEN

WINKELEN

WINKELEN

Woonboulevard Palazzo: Aan de rand van
Lelystad is woonboulevard Palazzo gevestigd.
Woonwinkels, keukenspecialisten, sanitairspecialisten, bouwmarkten, tuincentra en nog veel meer
aanbod om woondromen waar te maken.
www.palazzolelystad.nl
Stadshart: Direct naast het Centraal Station ligt
het Stadshart van Lelystad. De perfecte plek voor
de dagelijkse boodschappen, van kleine speciaalzaken tot grote winkelketens. Er is elke zaterdag
van 9.00 tot 16.00 uur markt. www.stadshart.nl
Lelycentre: Gebouwd eind jaren zestig en nog
steeds gebruikt voor de dagelijkse boodschappen.
Naast supermarkten en drogisterijen, zijn er ook
kledingwinkels en winkels in luxe producten. Er is
elke dinsdag van 8.30 tot 13.00 uur markt.
www.lelycentre.net
Buurtwinkelcentra: Lelystad heeft in totaal acht
buurtwinkelcentra van beperkte omvang in de
wijken: Kamp, Voorstraat, Voorhof, Jol, Botter,
Tjalk, Kempenaar en Lelystad Haven. In deze centra zijn naast een supermarkt vaak ook wat andere winkels en horeca gelegenheden te vinden.
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THEATERS EN PODIA
Agora Theater: Een indrukwekkend, kleurrijk
gebouw met een veelzijdig aanbod. Het theater heeft twee prachtige zalen: de kleinere Van
Wijnenzaal en de grote Scarletzaal. Het hele jaar
door zijn er bijzondere voorstellingen van diverse
genres. www.agora-lelystad.nl

UITGAAN

UITGAAN
UITGAAN

UITGAAN

De Kubus: Het Centrum voor Kunst & Cultuur De
Kubus geeft lessen in muziek, dans, beeldende
vorming, ballet, fotografie en toneel. In de knusse
theaterzaal (250 zitplaatsen) worden kleinere
theaterproducties, kindervoorstellingen, experimenteel toneel en koffieconcerten verzorgd.
www.dekubuslelystad.nl
Poppodium Underground: Poppodium Underground is elk jaar volgeboekt met veelbelovende
en bekende artiesten op het gebied van rap,
metal, pop, jazz, funk en andere muziekgenres.
Naast allerlei optredens zijn er ook twee popstudio’s te huur, waar geoefend kan worden met een
eigen band. Ook is er een danszaal te huur.
www.undergroundlelystad.nl

BIOSCOOP
Agora Theater: De oranje diamant in het hart van
Lelystad vertoont een gevarieerd filmprogramma:
actuele bioscoopfilms en familiefilms. Beleef
film in Lelystad! Kijk voor het actuele aanbod op:
www.agora-lelystad.nl/film
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ZEILEN, SURFEN EN KANOËN
WV Het Bovenwater: Het binnenmeer Het Bovenwater is een mooie en veilige plaats nabij de
Oostvaardersplassen waar geen gemotoriseerde
vaartuigen zijn toegestaan. De watersportvereniging beschikt over een prachtig terrein met
goede faciliteiten. Houd er rekening mee dat het
Bovenwater het beste te bereiken is met de auto
of de fiets. www.wvbovenwater.nl

WATERSPORT

WATERSPORT

WATERSPORT

Surfschool Paradiso Lelystad: Deze surfschool
is te vinden aan het Bovenwater in Lelystad. Volg
hier surflessen en catamaranlessen en huur
gelijk het benodigde materiaal. Daarnaast is er
verhuur van waterfietsen, kano’s en skelters.
Houd er rekening mee dat Paradiso het beste te
bereiken is met de auto of de fiets.
www.surfschoolparadiso.nl
Kanovereniging Lelystad: Kennismaken met
het kanoën? Bij Kanovereniging Lelystad aan het
Bovenwater worden er op vrijdagavond en maandagochtend kanotochten georganiseerd. Proefvaren kan zonder kosten met de verenigingskano’s.
www.kanovereniginglelystad.nl
Zeilschool Pyxis Mare: Zowel voor beginnende
als gevorderde zeilers heeft zeilschool Pyxis Mare
cursussen beschikbaar. Het is een gezellige zeilschool voor kajuitjachtzeilen die vanuit Lelystad
het IJsselmeer, Markermeer, de Waddenzee en de
Noordzee opvaren. www.zeilschoolpm.nl
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Zeil- Trouwschip Bounty: Dit dwars getuigde
schip biedt een unieke zeil belevenis voor jong en
oud, voor groepen als ook individuele zeilliefhebbers. Ervaar een luxe manier hoe men vroeger in
de oude VOC tijd heeft gezeild.
www.zeilschipbounty.nl
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WATERSPORT

Naupar nautische partners: Een samenwerking
van verschillende zeilrederijen met een vloot van
101 unieke traditionele zeilschepen.
www.naupar.nl

JACHTHAVENS
Bataviahaven: Een passantenhaven en tevens
de thuishaven van de prachtige zeilende chartervloot van Naupar. Op loopafstand van Batavia
Stad Fashion Outlet en van verschillende musea.
De haven beschikt over alle moderne faciliteiten.
www.bataviahaven.nu
Deko Marine: Deze jachthaven heeft 400 ligplaatsen. De haven beschikt over boxen van 9 tot en
met 17,5 meter. www.deko.nl
Flevo Marina: Deze jachthaven heeft 1000 ligplaatsen, waar schepen van 6 meter tot maximaal
25 meter lengte en vier meter diepgang moeiteloos terecht kunnen. Houd er rekening mee dat
Flevo Marina het beste te bereiken is met de auto
of de fiets. www.flevomarina.com
Houtribhaven: Ten noordoosten van de Houtribsluizen ligt de Houtribhaven. Het is een verenigingshaven met 585 vaste ligplaatsen voor
schepen van 5 tot 15 meter. www.wvlelystad.nl

Jachthaven Lelystad Haven: Dit is de thuishaven
voor grote traditionele schepen en diverse andere
schepen- en watersportbedrijven. Het biedt
plaats aan ongeveer 450 schepen.
www.lelystadhaven.nl

WATERSPORT

Allround schepenverhuur Oxalex: Oxalex biedt
voor elke gelegenheid een passend schip voor
groepen van 2 tot 500 personen. www.oxalex.nl

VISSEN
Speciale visplaatsen: Op verschillende plekken
in Lelystad zijn speciale visplaatsen aangelegd,
De servicebalie in het stadhuis heeft een aparte
visfolder met informatie over vergunningen en
regels.
Toms Creek Fishing Adventure: Meerdere vijvers,
verschillende vissoorten en horecavoorziening.
Een plek omringd door natuur om te genieten van
de rust en tegelijkertijd de spanning die het vissen op forel kan brengen. Houd er rekening mee
dat Toms Creek het beste te bereiken is met de
auto of de fiets. www.tomscreek.nl

STRANDEN
Bovenwater: Aan de recreatieplas ligt een smal
zandstrand dat over gaat in een ligweide. Parkeren is hier gratis.
Houtribhoekstrand: Veilig zwemmen in het IJsselmeer en zonnen op het opgespoten strand.
Voor kleine kinderen is een gedeelte afgezet met
een ballenlijn. Bij het strand is gratis parkeren
mogelijk.

Jachthaven De Noordvaarder: Direct achter
de Noordersluis in Lelystad ligt jachthaven ‘De
Noordvaarder’, met ligplaatsen voor schepen tot
17 meter. www.denoordvaarder.nl
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ZWEMMEN
Sportcentrum De Koploper: Volop zwemplezier
met een recreatiebad, een wedstrijdbad, een instructiebad en een doelgroepenbad. Verder heeft
het sportcentrum veel verschillende sportvoorzieningen zoals tennisbanen en een klimmuur.
www.de-koploper.nl

SPORT EN RECREATIE

SPORT EN RECREATIE

SPORT EN RECREATIE

GOLF
De Meeuwenhoeve: Een unieke locatie in de
polder met 18 holes verspreid in de natuur. Speel
hier ‘swingolf’: een nieuwe vorm van golfen waar
geen golfvaardigheidsbewijs voor nodig is.
www.swingolf.nl
Golf Event Center: Naast een 18-holesbaan (Par
71) voor ervaren golfers die in het bezit zijn van
hun GVB, is er ook een 9-holes (Par 3) baan voor
de beginnende golfers met baanpermissie. Houd
er rekening mee dat Golf Event Center het beste
te bereiken is met de auto of de fiets.
www.golfeventcenter.nl
Golfschool Flevoland: Van de beginnende tot
gevorderde golfer, van baanpermissie tot single
handicap. De PGA gecertificeerde golfprofessionals zorgen met hun jarenlange ervaring voor
optimale resultaten en plezier.
www.golfbaanbuitenhof.nl

MIDGETGOLF
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Flashgolf Lelystad: Met een gethematiseerde
indoor “glow in the dark” midgetgolfbaan is
Flashgolf Lelystad een uitstekende plek voor
uitjes, feestjes of om gewoon gezellig een balletje
te slaan. www.flashgolf.nl
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SPORT EN RECREATIE

Balls and Arrows paintball Lelystad: Voor zowel
grote als kleine groepen zijn er paintballvelden
op het terrein van ruim 5 ha. Nog niet genoeg
geschoten? Krijg onder begeleiden de beginselen
van de schietsport onder de knie op de handboog-, kruisboog- of luchtdrukgeweerbaan.
www.ballsandarrows.nl

BOWLING EN LASERGAMEN
De Heeren van Stael: Combineer een middagje
bowlen met een potje lasergamen of lekker uit
eten in het meest uitgebreide bowling- en partycentrum van Lelystad. Voor de kleinsten is er een
combinatie met Kinderspeelparadijs Ballorig.

RUITERSPORT
Manege Lelystad: Deze 4-sterren manege biedt
mogelijkheden voor jong en oud. Lelystadse bossen zijn voorzien van diverse ruiterpaden.
www.manegelelystad.nl
Paardensportcentrum X-tern: Deze kleinschalige 2-sterren manege zit aan de rand van het
Hollandse Hout, ideaal voor een stevige buitenrit.
www.pscxtern.nl

TENNIS
Sportcentrum De Koploper: In dit multifunctionele sportcomplex liggen vier overdekte tennisbanen. De tennisbanen zijn voorzien van een speciaal tapijt en komen qua speelsnelheid overeen
met gravel. www.sportbedrijf.nl
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Buiten tennissen: Lelystad heeft drie tennisverenigingen met buitenbanen: ITL, LTVL en TV
Poseidon. Deze zijn beschikbaar voor leden of
voor een gratis proefles.

FIETSEN
Fietsknooppuntennetwerk: Lelystad is aangesloten op het landelijke fietsknooppuntennetwerk,
wat betekent dat routes heel makkelijk zijn samen te stellen. De folders zijn gratis beschikbaar
bij de infobalie van het Stadhuis en Batavia Stad
Fashion Outlet.

SPORT EN RECREATIE

PAINTBALL

Fietsverhuur: Lelystad heeft verschillende adressen voor fietsverhuur:
• Gungor Het Wiel, Botter 44-21,
T: +31 320 263744, www.hetwiellelystad.nl
• Rijwielshop Van Keulen bij station,
Stationsplein 10, T: +31 320 412023 (alleen als
u lid bent van OV-fiets: www.ov-fiets.nl)
• Apollo TOP-Fiets Hotel Lelystad, Agoraweg 11,
T: +31 320 242444
• Bezoekerscentrum Natuurpark Lelystad
(alleen gebruik in het park), Vlotgrasweg 11,
T: +31 320 286130

WANDELEN
Algemene wandelroutes: De vele bossen en
waterrijke gebieden van Lelystad trekken veel
wandelaars. In de natuurgebieden en bossen
van Staatsbosbeheer, Het Flevo-landschap en de
gemeente Lelystad bevinden zich diverse wandelroutes.
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AUTO -EN MOTORSPORT /
KARTEN
Kartcentrum Lelystad: Een kartbaan van 735 meter lang, zeven meter breed en veel uitdagende
bochten: het mooiste kartcircuit van Nederland.
Dan is het ook nog eens in de openlucht wat echt
het gevoel van een Grand Prix geeft.
www.kartcentrum-lelystad.nl

RONDVLUCHTEN
Lelystad Airport: Er is nu al veel te beleven op
en rondom Lelystad Airport: lesvluchten, rondvluchten en tal van andere activiteiten.
www.lelystadairport.nl
Overige rondvluchten: Lelystad heeft meerdere
adressen voor rondvluchten.
• Flight Center Lelystad
www.flightcenterlelystad.nl
• Heli-Holland www.heliholland.nl
• HeliCentre www.helicentre.eu
• Singles & Twins www.singlesandtwins.nl
• Wings Over Holland www.wingsoverholland.nl
• Zelfvliegen www.zelfvliegen.nl
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Prehistorische nederzetting Swifterkamp: Groepen volwassenen en kinderen kunnen in Natuurpark Lelystad beproeven hoe het eraan toeging
in de Nieuwe Steentijd: de tijd dat jager-verzamelaars geleidelijk overgingen tot het boerenbestaan. Er zijn mogelijkheden tot een meerdaags
verblijf. www.swifterkamp.nl

EXCURSIES

SPORT EN RECREATIE

EXCURSIES

Het Flevolandschap: Deze organisatie arrangeert verschillende excursies door Natuurpark
Lelystad, ’t Zand of de Burchtkamp. Onder begeleiding van een gids verneem je veel wetenswaardigheden over deze gebieden en de dieren die
daar leven. www.flevolandschap.nl
Staatsbosbeheer: Onder begeleiding van een
boswachter kom je in de Oostvaardersplassen
op plekken waar je normaal niet komt. Staatsbosbeheer organiseert regelmatig thematische
excursies. Meer informatie over deze en andere
activiteiten is te vinden in het bezoekerscentrum.
www.staatsbosbeheer.nl
Gastentoer: Vrienden en familie Lelystad laten zien? Boek dan een gastentoer! Maak in 75
minuten een boeiende rondrit naar wens door
Lelystad, onder begeleiding van een enthousiaste
gids. Vanaf €45 boek je al een toer!
www.lelystad.nl/gastentoer
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HOTELS
Apollo Hotel Lelystad City Centre: Dit 4-sterren
hotel ligt midden in het centrum van Lelystad en
beschikt over 86 hotelkamers en suites. Alle kamers zijn voorzien van een ruime badkamer met
bad en/of douche. www.hotellelystad.nl,
T: +31 320 242444

OVERNACHTEN

OVERNACHTEN

OVERNACHTEN

Hotel De Lange Jammer: Overnacht in het
voormalige restaurant van de polderpioniers die
in de jaren vijftig op het Werkeiland werkte. De
zeventien kamers zijn uitgerust met een televisie, gratis internet, een koelkast, telefoon en een
douche of bad. www.delangejammer.nl, T: +31
320 260415
Hotel Lelystad Airport: Vlakbij de A6 staat het
sfeervolle hotel met 24 kamers en alle moderne
faciliteiten zoals internet, digitale tv en een ligbad,. www.hotellelystadairport.nl,
T: +31 320 216286
NAUPAR, nautische partners: NAUPAR biedt
gevarieerde accommodaties aan op haar vele
schepen. Verzorging is mogelijk op basis van
logies ontbijt, maar ook op basis van half of vol
pension. Ook voor grote groepen heeft NAUPAR
accomodaties. www.naupar.nl, T: +31 88 2525000

BED AND BREAKFAST
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B & B Gastenkamers Van der Borg: Aan de fietsroute naar de Oostvaardersplassen biedt Corry
van der Borg een 1-persoonskamer en een tweepersoonskamer. De gastenverblijven delen een
badkamer met toilet en stortdouche. ’s Morgens
maakt de gastvrouw een heerlijk ontbijt.
T: +31 320 219391
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OVERNACHTEN

Door’s Logies: Midden in het biologisch landbouwgebied van Lelystad bevindt zich een typisch
Amerikaanse loghome met twee comfortabele
kamers met eigen douche en toilet. Gastvrouw
Door serveert het ontbijt, met uitsluitend biologische producten. Ook is groepsaccommodatie tot
en met 14 personen mogelijk.
www.doorslogies.nl, T: +31 320 233801
Huis van Steen: Ontwaak met een prachtig
uitzicht op het water met wilde eenden, zwanen
en soms hertjes. Naast bed & breakfast herbergt Huis van Steen een beeldentuin, galerie en
een theehuis. www.huisvansteen.nl, T: +31 320
280990
Lelymare Logies: Geniet van de rust en ruimte in
een van de drie gastverblijven in de bijgebouwen
van paardenhouderij Lelymare.
www.lelymarelogies.nl, T: +31 320 230950
Waterlodges Hajé: De luxe waterlodges van Hajé
restaurants aan de A6 bieden natuurliefhebbers
een bijzondere verblijflocatie. Hajé heeft twee
waterlodges: de Lepelaar en de Aalscholver.
www.hajerestaurants.com, de Lepelaar T: +31 36
5239340, de Aalscholver T: +31 36 5239273
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CAMPINGS
Buytenplaets Suydersee: Een kleinschalige locatie waar rust en ruimte de kernwoorden zijn. De
stadscamping biedt een 60-tal plaatsen bestaande uit een trekkershut en diverse plekken voor
tenten, caravans en campers. Achter de camping
is er direct toegang tot het Gelderse Hout.
www.buytenplaets-suydersee.nl,
T: +31 6 10943935

OVERNACHTEN

De Groene Watertuinen, Royal Bed and Breakfast: Ongekende privacy met een 5-sterren allure
en indien gewenst zelfs exclusiviteit als gast. In
de wellness is het goed vertoeven met een verwarmd binnenbad, een sauna, een Turks stoombad, jacuzzi en veel bezoekerstuinen.
www.groenewatertuinen.nl, T: +31 320 263310

Camping ’t Oppertje: Deze middelgrote camping
ligt aan een recreatieplas pal naast de Oostvaardersplassen. Voor de verhuur beschikt de camping over blokhutten en caravans met voortent.
Houd er rekening mee dat ’t Oppertje het beste te
bereiken is met de auto of de fiets.
www.oppertje.nl, T: +31 320 253693
Minicamping De Gaard: Verblijf in de idyllische
boomgaard met oude fruitrassen en wordt gewekt door vrolijk fluitende vogels, midden in het
biologisch landbouwgebied van Lelystad.
www.doorslogies.nl, T: +31 320 233801

BIJZONDERE OVERNACHTINGEN
Boomhutovernachting: Wakker worden tussen
de vogels? Boek een boomhutovernachting en beleef een unieke ervaring met fantastisch uitzicht.
www.boomhutovernachtingen.nl
BestMarine Waterchalets: De luxe waterchalets
van Flevo Marina drijven in de haven, direct aan
het IJsselmeer en op steenworp afstand van het
strand. Houd er rekening mee dat de BestMarine
Waterchalets het beste te bereiken zijn met de
auto of de fiets. www.bestmarine.nl,
T: +31 6 53758383
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TAXI’S EN OPENBAAR VERVOER

COLOFON

Lelystad heeft verschillende taxi mogelijkheden.
• Regiotaxi Flevoland, T: 0900-2228877
(0,08 euro/minuut)
• Taxi Flevoland, T: +31 320 221618

Eropuit in Lelystad is een uitgave van:

OPENBAAR VERVOER
Bussen: De stadsbussen in Lelystad rijden
dagelijks verschillende routes door Lelystad. De
meeste buslijnen kennen op weekdagen tijdens
de spits een kwartierdienst en rijden in twee
richtingen. Daardoor is het nooit lang wachten op
de aansluiting. ’s Avonds en in het weekend rijdt
er elk halfuur een bus op de beschikbare routes.
Tevens kent Lelystad directe busverbindingen
naar een aantal gemeenten in de regio. Kijk op
www.arriva.nl voor actuele reisinformatie.
Treinen: Vanuit Lelystad is de rest van Nederland
makkelijk te bereiken met de trein. Binnen 40
minuten zit je in hartje Amsterdam! Zowel in de
richting van Zwolle als Amsterdam vertrekken regelmatig treinen vanaf Lelystad. Houd www.ns.nl
in de gaten voor actuele reisinformatie.
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City Marketing Lelystad
Stadhuisplein 2a
8232 ZX Lelystad
T: +31 320 262404

COLOFON

TAXI’S EN OPENBAAR VERVOER

info@citymarketinglelystad.nl
www.citymarketinglelystad.nl
www.facebook.com/lelystad
Fotografie
Axipress
City Marketing Lelystad
Esther Verwindt
Fotostudio Wierd
Gemeente Lelystad
Hans Luiken
Inaxion
Jasper Pluim
Rocky Govani
Altijd op de hoogte zijn van wat er te doen is in
Lelystad? Bezoek www.vvvlelystad.nl of neem
contact op via info@vvvlelystad.nl.

39

