AbelLife is een routeapp*. Een app waarmee je op je smartphone de leukste wandel-, fiets- en kanoroutes kunt
downloaden. Lekker eigenwijs, net buiten de gebaande paden en boordevol leuke interessante en grappige content.
Samen met ondernemers uit het buitengebied en de gemeentes hebben we unieke wandel- fiets- en kanoroutes mogen
maken. Ook dicht bij huis valt er voor iedereen wel wat nieuws te ontdekken. Van prachtige (nieuwe) natuurtochten,
waarin je volop vogels kunt spotten, tot een rondje vol cultuurhistorie. Onderweg geven we tips waar de appeltaart het
lekkerst is of waar je het mooiste uitzicht hebt.
*De AbelLife app download je gratis in de App Store of de Play Store. In de app zit een shop waar je voor een klein
bedrag of zelfs gratis losse routes aan kunt schaffen. Liever een bundel ga dan naar de webshop op www.abellife.nl.
Wandelroutes in en rond Rotterdam vind je in de volgende bundels:

IJsselmonde wandelroutes
(7x wandelen)
Ontdek dit fascinerende gebied in de delta van de Oude en Nieuwe Maas. Waar zoet en zout water elkaar ontmoeten.
Waar natuur en industrie verrassend mooi samengaan. Voel de sfeer op de eeuwenoude dijken, moderne bruggen en
rustgevende plekken op en langs het water.
Deze bundel kost € 2,99

Hof van Delfland
(5x wandelen)
Verrassende routes door dit bijzondere poldergebied, midden tussen de metropolen Rotterdam en Den Haag en de
kassen van het Westland. De kerktorentjes van de oude dorpjes staan fier rechtop. Je wandelt over verborgen paadjes,
mooi aangelegde vlonders en kronkelende dijkwegen. Soms waan je je ver weg van alles en iedereen. Laat je fascineren
door het klotsende water aan de oevers van de Oude Maas of de vredige stilte bij het Waaltje. En… niet te vergeten door
al het moois dat je onderweg tegenkomt.
Deze bundel kost € 3,99

Wandelen, fietsen & varen in Rotterdam
(1x fietsen, 4x wandelen en 2x kanoën)
Tussen het Rotterdamse Zuiderpark en de Barendrechtse Zuidpolder slingert een nieuwe waterverbinding die ervoor
zorgt dat er probleemloos zoet, fris en voldoende water van de Oude Maas naar diverse gebieden kan stromen. Ontdek
deze Blauwe Verbinding per fiets, te voet of met de kano en laat je verrassen door de prachtige natuur die dit gebied te
bieden heeft!
Deze bundel kost € 2,99

Hof van Delfland
(4x fietsen, 5x wandelen en 1 sloepentocht)
Een bijzondere poldergebied, midden tussen Rotterdam en Den Haag en de kassen van het Westland. U komt door leuke
oer-Hollandse dorpjes en over respectabele landgoederen. Langs de zee en door de duinen. Langs havens en de
Nieuwe Waterweg. Af en toe neemt u even een omweg door ‘de grote stad’ om daarna weer de plassen en het groen op
te zoeken waar de vogels weer in de meerderheid lijken te zijn.
Deze bundel kost € 7,99

Wandelen rond Rotterdam
(4x wandelen)
Fluitende vogels, klotsend water, het boerenleven en meer. Dat ga je ontdekken als je te voet het buitengebied van
Rotterdam intrekt. Prachtige plekjes aan het water, volop genieten van al het goeds dat Zuid-Holland te bieden heeft. Tips
voor de leukste speel- en picknickplekjes. Volop groen en lekkere adresjes. Dichtbij was nog nooit zo leuk.
Deze bundel kost € 2,99
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