
  

 

Flevoland. Duidelijk anders 

Deze zomer brengen veel Nederlanders hun vakantie door in eigen land. Ze blijven liever 

dicht bij huis en zoeken de ruimte op. Flevoland heeft deze ruimte. Maar geeft je ook de 

ruimte om hele nieuwe verrassende dingen te doen en ontdekken. In de jongste provincie 

van ons land vind je dingen die je nergens anders tegenkomt. Op de bodem van de 

voormalige Zuiderzee barst het van de vernieuwingsdrift. Flevoland is duidelijk anders. Dat 

zie je en dat voel je. 

 

Hieronder een aantal inspirerende tips. Ben je geïnteresseerd om een keer langs te komen 

of ben je op zoek naar ideeën voor content of fotomateriaal, laat het ons weten en mail ons 

op info@visitflevoland.nl Voor meer persinformatie kijk ook hier.  

 

 

Dag-trips: Duidelijk anders  

 

mailto:info@visitflevoland.nl?subject=Persinformatie
https://visitflevoland.us16.list-manage.com/track/click?u=0b8ce140b089df4b701f998c5&id=94718345c3&e=f058cd70fa


 

 

Uitwaaien op de Marker Wadden 

Nederlands nieuwste stukje land. Net als 

Flevoland gemaakt door mensenhanden. 

Woeste natuur zoals je dat nergens 

anders vindt.   

 

Unieke architectuur 

Ervaar de spraakmakende gebouwen en 

de verfrissende skyline van Almere. Een 

architectuurmuseum in de openlucht.   

 

 

Combinatie van natuur en techniek 

De Deltawerken, onze nationale trots, zijn 

getest in het Waterloopbos. Nu is het een 

rijksmonument. Ontdek de Deltagoot en 

andere schaalmodellen van 

wereldberoemde waterwerken.   

 

Kunst in het Landschap 

Flevoland is bekend om zijn Land Art. 9 

bijzondere landschapskunstwerken 

verscholen in het Flevolandse 

landschap. Oók op de grens van land en 

water.   

Meer dag-trip tips  

 

 

 

Overnachten: Duidelijk anders  

 

https://visitflevoland.us16.list-manage.com/track/click?u=0b8ce140b089df4b701f998c5&id=533dfb2ae9&e=f058cd70fa


 

 

In een zeecontainer 

Slapen in een zeecontainer, maar toch 

van alle gemakken voorzien. De 

Zeecontainer is goed geïsoleerd en hip 

ingericht. Met een kampvuurkacheltje om 

's avonds bij weg te dromen.   

 

Slapen op een vlot 

Wie wil dat nou niet. Nachtelijke geluiden 

en een duizelingwekkende sterrenhemel. 

In Flevoland zijn diverse plekken waar je 

midden in de natuur op een vlot kunt 

slapen.   

 

 

Hoog en droog 

Een overnachting in een boomhut zal je 

niet snel vergeten. Hoog en droog in een 

goed geissoleerde hut van ongeveer 8 m2 

met een ruim balkonterras ervoor. Heerlijk 

slapen op het wiegen van de bomen.   

 

Op een onbewoond eiland 

Midden in het Veluwemeer ligt een klein 

eilandje waar je voor een paar dagen een 

waar nomadenbestaan kunt leiden. Op dit 

onbewoonde eiland kun je overnachten in 

authentieke tenten zoals tipi's of yurts.   

Meer overnachtingstips  
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Visit Flevoland is de destinatiemarketing organisatie voor de vrijetijdssector van 

Flevoland. Flevoland als gebied is van ons allemaal. Samen met ondernemers en 

organisaties in de sector bouwen we vanuit dezelfde identiteit aan de branding van 

Flevoland. Dit doen we door brandmanagement, promotie en het delen van kennis. 

 

    

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

Copyright © 2020 Visit Flevoland, All rights reserved. 

Je ontvangt deze mail omdat je aangegeven hebt op de hoogte te willen blijven van onze activiteiten. 

 

Bezoekadres: 

Het Ravelijn 50, 8233 BR Lelystad 
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