Ontdek
meer
Combineer je
bezoek aan Floriade
Expo 2022 met een
bezoek aan Almere

Krijg je geen genoeg van de groene wereld van Floriade Expo
2022? Maak dan kennis met Almere, de jongste stad van
Nederland en kloppend hart van Flevoland. Een green city én de
plek waar tijdens Floriade Expo 2022 de nieuwe groene stadswijk
Hortus ontstaat. Als architectuurliefhebber kijk je hier je ogen
uit. Je kunt een rondleiding boeken of zelf slenteren door groen
en architectuur. Almere is een mooi voorbeeld voor veel steden
in de rest van de wereld als het gaat over het creëren van nieuwe
natuur, moderne architectuur en de manier waarop mensen
betrokken zijn bij het vormgeven van hun eigen stad.
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Ontdek wat Flevoland nog meer te bieden
heeft. Waar anders dan in deze provincie
strijkt Floriade Expo 2022 neer? Nergens is
meer ruimte voor nieuwe ideeën dan hier,
in deze man-made provincie gebouwd uit
het niets, dik vier meter onder zeeniveau,
beschermd door kilometers dijk.

Flevoland,
gemaakt
door en voor
mensen

Bedacht land,
wild land
Vergaap je aan de bedachte natuur in het grootste wetlandgebied Nationaal
Park Nieuw Land. Of wandel door het grootste aaneengesloten loofbos van
Nederland. Allemaal ontstaan aan de tekentafel en nu wilde polder waar
de natuur zijn gang kan gaan. Langs een kustlijn van 42 kilometer vind je
verschillende (stads)stranden. Bekijk het zeldzame landschap met de fiets
op een meer dan 400 kilometer vrij liggend fietspad. Bij mooi weer neem je
onderweg een duik in één van de vele recreatiemeren. En wie weet spot je één
van de bewoners: wilde paarden, herten, vossen of zelfs de grote zeearend.

Niet één landschap in Nederland ademt zo de twintigste eeuw als

Architectuur en
landschapskunst

Flevoland. De eigentijdse poldersteden zijn deels architectuurmusea,
waar wereldberoemde architecten als Rem Koolhaas aan meebouwden.
Experimentele designers laten hier hun werk zien. En nergens ter wereld
kun je op één dag zoveel spectaculaire landschapskunst ontdekken.

floriade.com

Combineer je dagje Floriade Expo 2022 met een bezoek aan Almere en Flevoland.
Bekijk voor meer informatie: visitalmere.com & visitflevoland.nl
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