Een rondje Noord-Holland met de auto
De Bloemenveiling in Aalsmeer
Sta vroeg op om de grootste bloemenveiling ter wereld mee te maken in Aalsmeer (Legmeerdijk 313, Aalsmeer). Hier worden bloemen en planten in alle
soorten en maten geveild. Het beste moment om het veilingproces mee te maken is op werkdagen van 7 tot 9 uur 's ochtends.
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Edam
Daarna rijdt u 45 minuten in noordelijke richting naar het stadje Edam, dat wereldberoemd is om de iconische, ronde kaas. In de zomermaanden zijn er
op iedere woensdag kaasmarkten, maar dankzij de 17e-eeuwse architectuur is een bezoek aan dit stadje het hele jaar door de moeite waard. Drink ook
een kopje koffie bij een van de gezellige cafeetjes in het stadscentrum.
De 4 hoogtepunten van Edam zijn: de traditionele kaaswaag, de Dam, de Speeltoren (1561) en het stadhuis.
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Enkhuizen
Rijd verder richting het noorden naar het dorpje Enkhuizen. Begin uw bezoek met een lunch in Enkhuizen. Bij Markerwaard of de Masterbar geniet van
een prachtig uitzicht over de haven.
Breng na de lunch een bezoek aan het Zuiderzeemuseum. Het Zuiderzeemuseum brengt de verhalen tot leven van mensen die vroeger en nu rond de
Zuiderzee wonen. (Zijlweg 2, Enkhuizen).
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Monnickendam
Eindig uw dag in het charmante Hollandse stadje Monnickendam, een ritje van 45 minuten vanaf Enkhuizen. Struin door het oude centrum en geniet van
een drankje bij een van de leuke cafés voordat u gaat dineren bij het stijlvolle restaurant Posthoorn.
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De belangrijkste informatie nog even op een rijtje:
Bloemenveiling Aalsmeer (Flora Holland)
Adres: Legmeerdijk, 313, Aalsmeer
Edam
U kunt uw auto in de straat parkeren (let op! U dient hier wel te betalen) of in 1 van de 5
aangegeven parkeergarages.
Enkhuizen
U kunt in Enkhuizen op diverse locaties parkeren (in de straten van het centrum en
parkeergarages).
Bezoekt u ook het Zuiderzeemuseum dan kunt u uw auto ook bij het museum parkeren.
Zuiderzeemuseum
Adres: Zijlweg 2, Enkhuizen
Lunchen in Enkhuizen
Markerwaard
Adres: Dijk 62, Enkhuizen
De Masterbar
Adres: Compagnieshaven 3, Enkhuizen
Monnickendam
Een handige parkeerplek voor uw auto in Monnickendam is bij de haven.
Adres: Het Prooyen, Monnickendam
Restaurant Posthoorn
Adres: Noordeinde 43, Monnickendam
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