Wandelvakanties
Fietsvakanties
Autovakanties

Met plezier op vakantie!

Voorwoord
In onze volledig verzorgde vakanties ontdekt u de mooiste plekjes in heel Nederland. Onze (inmiddels klassieke) fiets- en wandelvakanties
bestaan uit mooie fiets- en wandelroutes vol met natuur en cultuur. Uw beleving staat centraal in al onze vakanties. Natuurlijk zorgen we
ook voor goede hotels (minimaal drie sterren met toilet en douche/bad op uw eigen kamer) en het bagagetransport van hotel naar hotel.
Bij het samenstellen van de fietsroutes in Nederland wordt gebruik gemaakt van de fietsknooppunten. Voor de wandelvakanties wordt
gebruik gemaakt van wandelknooppunten, GPS-apparaten of bewegwijzerde/beschreven wandelroutes.
Omdat wij kwaliteit en beleving erg belangrijk vinden hebben wij zes beloftes opgesteld:
•
We zijn elke dag van 09:00 uur tot 21:00 uur telefonisch bereikbaar zonder (lange) wachttijden
•
Al onze medewerkers kennen de door u gewenste reis en kunnen u dus adviseren
•
We hebben persoonlijke aandacht voor onze klanten
•
We doen graag een stapje extra om persoonlijke wensen te realiseren
•
We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen (afspraak = afspraak)
•
We hebben lage prijzen

Nieuwe producten en reizen
Wij zijn voortdurend bezig om te kijken hoe we onze bestaande vakanties kunnen verbeteren en ons aanbod kunnen uitbreiden. Daarom
hebben we in de afgelopen maanden een aantal mooie nieuwe producten en reizen ontwikkeld.
Onbezorgd wandelen over het Pieterpad (pagina 11)
Wandel over het bekendste langeafstandswandelpad van Nederland! Geniet van de prachtige landschappen en natuurgebieden die de
route aan elkaar verbindt. In totaal zijn er 7 verschillende vakanties, waarbij u 3 of 4 dagen aaneengesloten wandelt. U verblijft de gehele
vakantie in hetzelfde uitstekende 3- of 4-sterrenhotel. Op de wandeldagen wordt u ‘s morgens naar het beginpunt van de route gebracht
en ‘s middags vanaf het eindpunt van de route weer opgehaald.
Wandel- en fietsvakanties buiten Nederland (pagina’s 20/21 en 42/43)
Door intensieve samenwerkingen met diverse zeer gewaardeerde touroperators, bieden wij nu ook reizen buiten Nederland aan. Op
pagina’s 20 en 21 lichten we een aantal mooie wandelvakanties uit. Op pagina’s 42 en 43 vindt u een overzicht van enkele fietsvakanties.
Een dagje fietsplezier (pagina’s 45/47)
Tijdens een fietstocht van één dag geniet u van natuur en cultuur langs de route. U fietst naar diverse gelegenheden om een hapje en
drankje of verschillende gangen van uw maaltijd te nuttigen.
Vakantiebelevingen (pagina’s 49/51/53)
Samen met zes 3e-jaars studenten Leisure van NHL Stenden Hogeschool hebben we afgelopen winter een aantal vernieuwende producten
ontwikkeld. Bij deze producten staat de beleving centraal.
•
Actieve vakantie in Drenthe
Of u nu gaat mountainbiken, klimmen, survivallen, wandelen of boogschieten, tijdens deze actieve
vakantie zit u nooit stil. Het zijn stuk voor stuk avontuurlijke activiteiten die gezonde fysieke inspanning
vragen, maar die u bovenal veel plezier en een betekenisvolle ervaring laten beleven!
•
Stedentrip Groningen
Groningen is de noordelijkste provinciehoofdstad van ons land. Deze bruisende stad kent met haar
Martinitoren, authentieke centrum en Noorderplantsoen genoeg plekjes om u meerdere dagen te
vermaken en zal u zeker weten verrassen. Er gaat niks boven Groningen!
•
Terug in de tijd
Ontdek het Friese platteland en laat u verrassen tijdens deze 3-daagse autovakantie Terug in de tijd.
Aan de hand van verschillende activiteiten (o.a. een Daf 33 toertocht) en bezienswaardigheden wordt
u meegenomen in de wereld van vroeger.
Roadtrip Drenthe en Noord-Brabant (pagina’s 55/57)
Tijdens deze autovakanties maakt u een roadtrip door de indrukwekkende omgeving van Drenthe of Noord-Brabant. Dagelijks rijdt u in
uw eigen auto een mooie route van 100 - 150 km, waarbij u langs de bekende en onbekende plekken komt.
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www.dekoningsherberg.nl
Brinkstraat 2
9467 PE Anloo
info@dekoningsherberg.nl

+ 31 (0) 592 - 271 216

Hotel De Koningsherberg
De Koningsherberg is een kleinschalig hotel in het Drentse
brinkdorp Anloo. Ons motto is eenvoudig goed! Onze herberg
ligt middenin Nationaal Park Drentsche Aa, omgeven door bos,
heide en onze “oer“ oude hunebedden.
Wij hebben eenvoudige, rustieke drie sterren herbergkamers,
en een gezellig sfeervol bruin restaurant. Kom uzelf overtuigen
en geniet van onze Drentsche gastvrijheid, want die staat bij ons
hoog in het vaandel.
Een wandeling naar het Pinetum mag tijdens uw bezoek niet
ontbreken. Het is een aantrekkelijk park waarin men langs
wandelpaden kan genieten van de grote verscheidenheid in kleur
en vorm van de diverse coniferen.
Anloo is gelegen in Nationaal Park “Drentsche Aa“. Deze beek
heeft als enige in Nederland de oorspronkelijke meanderende
vorm behouden en is daardoor een van de best bewaarde
beekdalen. Daarnaast is het gebied rijk aan oude Saksische
boerderijen. In Anloo zelf staan een aantal monumentale
boerderijen en een groot deel van het dorp wordt gekenmerkt
als beschermd dorpsgezicht.
De majestueuze Romaanse Magnuskerk in Anloo is zeker
een bezoek waard. Deze deels van turfsteen gemaakte kerk
is gebouwd in 1100 en hiermee de oudste kerk van Drenthe.
Wandelend of op de fiets, u zult versteld staan van al het moois
wat u tegenkomt onderweg.
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Kenmerken
• kleinschalig hotel
• bijzonder gastvrij
• rust en ontspanning
• prachtige groene omgeving

Vanaf
€ 329

Door NP Drentsche Aa
Ontdek in een paar dagen wat Drenthe voor moois te bieden heeft; met zijn uitgestrekte
heidevelden, veenmeren, hooilanden en niet te vergeten: de Drentsche Aa. Deze beek heeft als
enige in Nederland de oorspronkelijke meanderende vorm behouden.
Dag 1 ▪ Aankomst in Anloo
U reist op eigen gelegenheid naar Hotel De
Koningsherberg in Anloo, waar u de komende
twee nachten te gast bent. Vanavond is er een
diner inbegrepen.
Dag 2 ▪ Anloo - Anloo (ca. 15 - 19 km)
De eerste tocht voert over het Balloërveld. Dit
heideveld ligt op een hooggelegen plateau, tussen
de dalen van het Looner Diep en het Rolderdiep.
De overwegende heide en vergraste begroeiing
wordt spaarzaam afgewisseld met veenmeertjes,
dennenbos en her en der zandverstuivingen. U
heeft kans om de schaapskudde tegen te komen.
Dag 3 ▪ Anloo - Zuidlaren (ca. 15 - 21 km)
Op naar Zuidlaren! Het eerste deel voert door
het Strubben-Kniphorstbosch naar het dorp
Schipborg. U komt hier onderweg verschillende
hunebedden en grafheuvels tegen. De
strubbenbossen zijn een karakteristiek stukje
Drenthe, bestaand uit lage, grillig gevormde
eikenboompjes. In de loop van de middag wandelt
u verder door het fraai aangelegde natuurgebied
Dennenoord naar het karakteristieke brinkdorp

Zuidlaren. De komende 2 nachten verblijft u in
het Brinkhotel in Zuidlaren. Het diner is vanavond
bij de reissom inbegrepen.
Dag 4 ▪ Zuidlaren - Zuidlaren (ca. 12 - 22 km)
Zoals elke dag heeft u ook vandaag de keuze
tussen een korte en een lange wandeling. De korte
wandelroute gaat door Midlaren, Noordlaren
en het Noorderlaarderbos. De lange wandeling
gaat ook nog langs het Zuidlaardermeer
en Appèlbergen (nabij Glimmen). Bij het
Zuidlaardermeer staat een uitkijktoren, waar u
een mooi uitzicht heeft over het natuurgebied.
Dag 5 ▪ Zuidlaren - Anloo (ca. 12 - 20 km)
In de loop van de ochtend laat u via de
karakteristieke brink Zuidlaren achter u. Het
belooft een dag vol afwisselende landschappen
te worden. Wanneer u denkt alle gezichten van
de streek gezien te hebben, staat u plots oog in
oog met de levensader van het Noordenveld: de
Drentsche Aa. Eenmaal aangekomen in Anloo
komt er een einde aan uw vakantie.

Wandelvakantie
5 dagen / 4 nachten
aankomst: dagelijks

Inbegrepen
• verblijf in 2-persoonskamer
• 4x ontbijt en 2x diner
• bagagetransport tussen hotels
• gratis parkeren
• huur GPS met routes

Niet inbegrepen
• toeslag 1-persoonskamer
• entreegelden
• reserveringskosten € 20,• toeristenbelasting

Accommodaties
• Hotel De Koningsherberg in
Anloo
• Brinkhotel in Zuidlaren

voor meer informatie www.metplezieropvakantie.nl
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www.hotelbieze.nl
Hoofdstraat 21
9531 AA Borger
receptie@hotelbieze.nl

+ 31 (0) 599 - 745 200

Hotel Bieze
Midden in het centrum van de Hunebedhoofdstad Borger staat
Hotel Bieze. Gelegen langs de Hunebed Highway en op slechts
loopafstand van prachtige natuur en het grootste hunebed
van Drenthe. Hotel Bieze is een modern hotel met 21 fraaie
hotelkamers voorzien van airconditioning. Alle kamers bieden
comfortabele bedden, een flatscreen televisie en een bureau
met daarbij koffie- en theefaciliteiten.

Kenmerken
• centraal gelegen
• restaurant Vlint 21

Hotel Bieze ligt aan diverse fietsknooppunten en biedt uitstekende
faciliteiten voor een fietsvakantie, zoals een ruime fietsenschuur
met diverse stroompunten.

• natuur vlakbij

Door de centrale ligging in het centrum van Borger zijn winkels,
restaurants en de prachtige natuur, zoals het Boomkroonpad, op
steenworp afstand.

• overdekte fietsenstalling

In het naastgelegen restaurant Vlint 21 wordt dagelijks een vers
ontbijt verzorgd aan tafel waarbij er rekening gehouden kan
worden met diverse dieetwensen. Ook voor een smaakvol diner
kunt u terecht bij Vlint 21. Vergeet ook niet om neer te strijken op
het prachtige terras met uitzicht over de brink.
Hotel Bieze is een persoonlijk en sfeervol hotel waarin u kunt
genieten van Drentse gastvrijheid.
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• airconditioning

Vanaf
€ 249

Over de Hondsrug
De natuur in Drenthe is schitterend! Wandel over de uitgestrekte heide en bossen van UNESCO
Geopark de Hondsrug. Deze zandrug strekt zich uit van Groningen tot aan Coevorden en is met
zijn vele kilometers aan wandelpaden een walhalla voor wandelaars.
Dag 1 ▪ Aankomst in Exloo
Uw wandelvakantie gaat van start met een
overnachting in Fletcher Hotel De Hunzebergen
in Exloo.
Dag 2 ▪ Exloo - Borger (ca. 15 - 21 km)
U heeft keuze uit meerdere routes. Alle routes
gaan door Boswachterij Exloo. Hier wisselen
gesloten naald- en loofbos, open heide en
stuifzanden elkaar af. In Borger staat het
Hunebedcentrum; de plek waar de prehistorie
tot leven komt. Hier ontdekt u de oertijd, het
grootste hunebed van Nederland en het leven
van de hunebedbouwers. U overnacht in Hotel
Bieze in Borger.
Dag 3 ▪ Borger - Odoorn (ca. 16 - 21 km)
Vanuit het hotel wandelt u door de bossen en
over de heide naar Odoorn. Misschien loopt u
hier nog wel tegen de grote schaapskudde van
Exloo aan. Onderweg passeert u tevens een
echte pingoruïne. Een pingo is een heuvel die
ontstaan is doordat een ondergrondse ijslens de
bodem heeft opgedrukt. Als het ijs smelt ontstaat
een pingoruïne, die de vorm van een krater
heeft. Vlak voor Odoorn wandelt u nog langs
de grafheuvel Eppies Bargie (Eppiesbergje). U

overnacht in Hotel de Oringer Marke in Odoorn.
Dag 4 ▪ Odoorn - Exloo (ca. 13 - 23 km)
Welke wandeling u vandaag ook kiest, alle
routes gaan door het schapenpark bij het dorp
Odoorn. Een parkachtig heidelandschap waar
natuurlijk heel veel schapen lopen. Vanaf de
kunstmatige heuvel ‘Poolshoogte’ met zijn hoge
uitkijktoren heeft u een prachtig uitzicht over het
gebied. Naast de heuvel, midden in het bos, is
het unieke theehuis Poolshoogte. Het is beslist
geen straf om hier te lunchen! Vlak voor het
einde van deze wandelroute komt u langs nog
een hunebed (D31). Na aankomst bij Fletcher
Hotel De Hunzebergen is er een einde gekomen
aan deze wandelvakantie. Op eigen gelegenheid
keert u huiswaarts.
Deze vakantie is ook te boeken als 6-daagse
vakantie. Kijk voor meer informatie op:
www.metplezieropvakantie.nl/
wandelvakantie-hondsrug-6d

Wandelvakantie
4 dagen / 3 nachten
aankomst: dagelijks

Inbegrepen
• verblijf in 2-persoonskamer
• 3x ontbijt
• bagagetransport tussen hotels
• gratis parkeren
• huur GPS met routes

Niet inbegrepen
• toeslag 1-persoonskamer
• entreegelden
• reserveringskosten € 20,• toeristenbelasting

Accommodaties
• Fletcher Hotel De Hunzebergen
in Exloo
• Hotel Bieze in Borger
• Hotel de Oringer Marke
in Odoorn

voor meer informatie www.metplezieropvakantie.nl
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Hotel-Restaurant Villa Nova is een gastvrij, gemoedelijk hotel met comfortabele kamers. Villa Nova
is bij uitstek geschikt voor fietsers en wandelaars, door de goede centrale ligging in het Nationale
Park het Drents-Friese Wold. Ook een uitstapje naar Nationaal Park Dwingelderveld of Nationaal Park
Weerribben-Wieden is mogelijk, deze liggen op korte afstand van Zorgvlied.
De plaats dankt zijn naam aan een (in 1930 gesloopte) villa. In 1879 haalde Lodewijk Guillaume
Verwer boeren met hun gezinnen naar Zorgvlied, waardoor het een echt dorp werd. Hij richtte in
de villa een huiskapel in voor de gezinnen en noemde het ‘Huize Zorgvlied’. Hij bouwde meerdere
fabrieken en liet diverse statige panden neerzetten, waaronder het huidige hotel Villa Nova.
Anno 2019 zijn alle hotelkamers gerenoveerd en beschikt een groot deel zelfs over een eigen terras.
Wat is er nu mooier dan na een flinke tocht heerlijk nagenieten op uw kamerterras met zicht op
de paardenweides. Of toch liever het geroezemoes van de lounge of het gezamenlijke tuinterras
opzoeken? In het restaurant kunt u genieten van een heerlijk diner.
Uw fiets kunt u stallen in de overdekte en afsluitbare fietsenstalling met oplaadpunten, zodat u de
volgende dag weer opgeladen op kunt stappen voor een volgende fietstocht.

www.villa-nova.nl

Dorpstraat 38
8437 PB Zorgvlied

info@villa-nova.nl

+ 31 (0) 521 - 387 212

Vanaf
€ 359

Door NP Drents-Friese Wold
Tijdens deze wandelvakantie ontdekt u het Nationaal Park Drents-Friese Wold. Dit op
een na grootste bosgebied van Nederland bestaat niet alleen uit bos, maar u vindt er ook
zandverstuivingen, heide, vennetjes, moeras en diverse beken.
Dag 1 ▪ Aankomst in Diever
U reist op eigen gelegenheid naar Diever, een
bruisend brinkdorp met gezellige cafés en
terrasjes.
Dag 2 ▪ Diever - Diever (ca. 14 - 20 km)
Deze dag wandelt u voornamelijk door de
prachtige bossen van het Drents Friese Wold.
In dit gebied leven veel verschillende dieren.
Een bijzondere bewoner is de zeer zeldzame
boommarter. Vlak voordat u terug bent bij uw
hotel komt u langs een middelgroot hunebed
(D52). Hunebedden dienden als grafkamers en
zijn de oudste monumenten van Nederland.
Dag 3 ▪ Diever - Zorgvlied (ca. 15 - 20 km)
U kunt kiezen uit 3 routes met verschillende
afstanden. In Diever kunt u het Oermuseum
bezoeken (gesloten op maandag). Hier maakt
u een ontdekkingsreis door de verschillende
tijdperken, vanaf de laatste ijstijd en de
neanderthalers tot in de brons- en ijzertijd. Ook
komt u langs een onderduikershol uit de Tweede
Wereldoorlog.
Dag 4 ▪ Zorgvlied - Zorgvlied (ca. 16 - 23 km)
Vandaag heeft u een prachtige rondwandeling

ten zuiden van Zorgvlied. De route cirkelt door
de bossen en over de landerijen rondom het
Landgoed Boschoord van de Maatschappij van
Weldadigheid. Ooit bedoeld als een nieuwe
landbouwkolonie, maar deze werd snel weer
opgeheven vanwege de onvruchtbare grond.
Daarom is er uiteindelijk overgegaan tot
aanplanting van bomen. Hier dankt het landgoed
haar naam aan. Bijzonder zijn nog wel de
getuigen in het veld, zoals diverse koloniehuisjes,
een kolonieschool en de kolonievaart.
Dag 5 ▪ Zorgvlied - Diever (ca. 15 - 21 km)
Vanuit Zorgvlied wandelt u vandaag over het
Aekingerzand, ook wel de Kale Duinen genoemd.
Een uitgestrekt gebied met zandverstuivingen.
Wanneer u weer in Diever bent aangekomen,
eindigt uw wandelvakantie.

Wandelvakantie
5 dagen / 4 nachten
aankomst: maandag
t/m zaterdag

Inbegrepen
• verblijf in 2-persoonskamer
• 3x ontbijt en 2x diner
• bagagetransport tussen hotels
• gratis parkeren
• huur GPS met routes

Niet inbegrepen
• toeslag 1-persoonskamer
• entreegelden
• reserveringskosten € 20,• toeristenbelasting

Accommodaties
• Landhotel Diever in Diever
• Hotel Villa Nova in Zorgvlied

UNESCO Werelderfgoed
Liefhebbers van cultuur kunnen ook op dag 2
en/of dag 4 met de auto naar Veenhuizen en
Frederiksoord rijden, om daar te wandelen door
de geschiedenis van UNESCO Werelderfgoed de
Koloniën van Weldadigheid.

voor meer informatie www.metplezieropvakantie.nl
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Hotel Landgoed Ehzerwold
www.ehzerwold.nl
Ehzerallee 14
7218 BS Almen
receptie@ehzerwold.nl
+ 31 (0) 575 - 431 143

Hotel Landgoed Ehzerwold ligt vlak buiten het Gelderse dorpje Almen, in de Berkelvallei van de mooie
Achterhoek. Het hotel grenst aan het mooie natuurgebied de Velhorst, waar u mooi kunt wandelen
en fietsen door de omgeving. De Gelderse Achterhoek wordt gekenmerkt door groen, rust en ruimte.
Dichtbij het dorpje Almen liggen de Hanzesteden Zutphen en Deventer en het gezellige Lochem, wat
zeker de moeite waard is om een kijkje te nemen. In onze parktuin hebben wij 2 gebouwen waar de
hotelkamers zich bevinden.
De kamers zijn ruim, voorzien van een eigen badkamer (met douche), föhn, bureau en een zitje. Het
hotel beschikt over een restaurant met serre waar dagelijks naast het ontbijt, een heerlijk dinerbuffet
wordt gepresenteerd en een gezellige bar met lounge waar u ook een lunch kunt nuttigen. Er zijn
twee grote, zonnige terrassen waar u heerlijk kunt genieten van een drankje of hapje met uitzicht op
de Parktuin. Ervaar de gastvrijheid en proef de sfeer in de Achterhoek!

Hotel De Oringer Marke
www.deoringermarke.nl
Hoofdstraat 9
7873 BB Odoorn
info@deoringermarke.nl
+ 31 (0) 591 - 519 000

Hotel De Oringer Marke, gelegen in het hart van Odoorn omringd door de bossen en heidevelden.
De Oringer Marke is een ideaal uitgangspunt voor mooie fiets- en wandeltochten door de prachtige
natuur van Drenthe. Het hotel bevindt zich bovendien op slechts 7 kilometer afstand van Emmen met
zijn nieuwe belevingspark “Wildlands Adventure Zoo”.
De 45 hotelkamers zijn verdeeld over De Oringer Marke ( 33 kamers) en De Oringer Stee (12 kamers).
De Oringer Marke en De Oringe Stee liggen op 50 meter afstand van elkaar. In de brasserie, serre of
lounge kunt u genieten van een hapje en een drankje. Daarnaast beschikt de Oringer Marke over 6
bowlingbanen en een gezellig & deels verwarmd terras waar u heerlijk kunt vertoeven.
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Vanaf
€ 419

Onbezorgd wandelen over het Pieterpad
Wandel in 7 vakanties over het bekendste langeafstandswandelpad van Nederland! Geniet van
de prachtige landschappen en natuurgebieden die de route aan elkaar verbindt.
Het Pieterpad
De gehele wandelroute bestaat uit 26 etappes
met afstanden tussen de 12 en 24 km. De
wandelroute start in Pieterburen in NoordGroningen en eindigt bij de Sint-Pietersberg in
Zuid-Limburg (totaal 492 kilometer). De route
gaat over het Groningse kleigebied, door de
Drentse bossen, over de Sallandse Heuvelrug,
door het Achterhoekse coulisselandschap, naar
het Nederland-beneden-de-Grote-Rivieren en
over het Limburgse heuvellandschap.
De 7 wandelvakanties
In totaal zijn er 7 verschillende vakanties, waarbij
u 3 of 4 dagen aaneengesloten wandelt.
1: Van Pieterburen naar Rolde
2: Van Rolde naar Coevorden
3: Van Coevorden naar Holten
4: Van Holten naar Braamt
5: Van Braamt naar Vierlingsbeek
6: Van Vierlingsbeek naar Swalmen
7: Van Swalmen naar de Sint-Pietersberg
Kijk voor meer informatie op:
www.metplezieropvakantie.nl/
wandelvakantie-pieterpad

De overnachtingen
U verblijft de gehele vakantie in hetzelfde
uitstekende 3- of 4-sterrenhotel. Alle kamers
beschikken over een bad/douche en toilet.
De overnachtingen voorafgaand aan de eerste
etappe en aansluitend aan de laatste etappe zijn
inbegrepen.
Het vervoer
Het vervoer tussen uw overnachtingshotel en
het begin/eindpunt van de route is inbegrepen.
’s Ochtends wordt u om ca. 9:30 uur vanaf het
hotel naar het beginpunt van de wandelroute
gebracht en om ca. 16:00 uur vanaf het eindpunt
van de route weer opgehaald.
Belangrijk om te weten
Voor deze wandelvakanties geldt een minimum
aantal deelnemers van 8 personen. Met minder
mensen kan de reis mogelijk niet worden
uitgevoerd. Mocht dit gebeuren dan ontvangt
u hierover (uiterlijk 2 weken voor aanvang van
de reis) bericht en krijgt u de door u eventueel
vooruitbetaalde reissom volledig teruggestort.

Wandelvakantie
5 of 6 dagen / 4 of 5 nachten
aankomst: zondag

Inbegrepen
• verblijf in 2-persoonskamer
• 4x of 5x ontbijt
• vervoer van/naar etappe

Niet inbegrepen
• toeslag 1-persoonskamer
• Entreegelden
• reserveringskosten € 20,• toeristenbelasting
• vervoer van/naar huisadres
• routeboekjes Pieterpad

Accommodaties
• Martini Hotel in Groningen
• Hotel De Oringer Marke in
Odoorn
• Paping Hotel & Spa in Ommen
• Hotel Landgoed Ehzerwold
in Almen
• Fletcher Hotel Erica in
Berg en Dal
• Hotel Wilhelmina in Venlo
• Hotel Janssen in Valkenburg

voor meer informatie www.metplezieropvakantie.nl
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Brinkhotel
www.brinkhotel.nl
Brink o.z. 6
9471 AE Zuidlaren
info@brinkhotel.nl
+ 31 (0) 50 - 409 12 61

Ons gastvrije 3* Brinkhotel in Zuidlaren is een ideale uitvalsbasis voor een ontspannen vakantie of
een rustige thuishaven na een drukke dag. Perfect gelegen tussen de culturele steden Groningen en
Assen bieden wij u een comfortabele kamer, een gezellige bar en een goed restaurant. Ons hotel ligt
in een fraai brinkdorp, omgeven door een prachtige natuur. Wij verheugen ons erop u als gast te
mogen verwelkomen!

Martini Hotel
www.martinihotel.nl
Gedempte Zuiderdiep 8
9711 HG Groningen
info@martinihotel.nl
+ 31 (0) 50 - 312 9919

Historie
Met onze persoonlijke benadering verwelkomen we in het 3* Martini Hotel al sinds 1871 onze gasten.
Het vroegere ‘WEEVA’ (Woon- En Eethuis Voor Allen) geniet bekendheid tot ver over zee en nog
steeds vindt u karakteristieke kenmerken in ons pand die herinneren aan onze rijke historie.
Het Hotel
Het Martini Hotel is een karakteristiek 3* hotel in het centrum van Groningen. Ons hotel heeft 116
kamers, een uitstekend restaurant en een gezellige bar. Wanneer u ons hotel uitloopt, staat u in
de binnenstad van Groningen op korte afstand van het Groninger Museum, de Martinitoren en de
sfeervolle winkelstraten. Dé ideale plek voor u om te genieten van onze favoriete stad Groningen.
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Vanaf
€ 319

Door stad en ommeland
Tijdens deze vakantie verkent u het gebied tussen Groningen en Zuidlaren. U wandelt door
Nationaal Park Drentsche Aa; vanaf het Paterswoldsemeer tot aan het Zuidlaardermeer
Dag 1 ▪ Aankomst in Zuidlaren
U reist op eigen gelegenheid naar uw hotel in
Zuidlaren. U verblijft de komende twee nachten
in het Brinkhotel.
Dag 2 ▪ Zuidlaren - Zuidlaren (ca. 14 - 19 km)
U heeft de keuze uit meerdere wandelroutes.
Twee routes gaan langs Zeegse, de Zeegser
Duinen en Schipborg. Een andere mogelijkheid
is een rondje rondom het Zuidlaardermeer.
Dit grootste meer van Drenthe is niet door
vervening ontstaan zoals andere meren in de
omgeving; het is een natuurlijk water. Het is
een zeer vogelrijk gebied met onder andere de
zeldzame moerasvogels Witwanstern. Vanaf de
uitkijktoren heeft een mooi uitzicht over het
meer.
Dag 3 ▪ Zuidlaren - Groningen (ca. 17 - 27 km)
De route van vandaag gaat door Nationaal
Park Drentsche Aa en u kruist meerdere malen
de gelijknamige rivier tot aan Friescheveen.
Dit laagveengebied bestaat voornamelijk
uit moerasbos, rietlanden en water. U kunt
ervoor kiezen om vanaf Haren met de bus naar
Groningen te gaan (buskaartje niet inbegrepen)
of u wandelt verder langs het Paterswoldsemeer

en door het Stadspark tot u bij het Martini Hotel
aankomt.
Dag 4 ▪ Groningen - Groningen (ca. 17 - 19 km)
Vandaag wandelt u een prachtige route door en
rondom Groningen. Via het Stadspark wandelt
u de stad uit naar de Onlanden. Dit Natura
2000-gebied zorgt er bij langdurige regenval voor
dat de stad-Groningers droge voeten houden. In
dit gebied leven veel moerasvogels en bijzondere
Exmoorpony’s. U kunt er ook voor kiezen om
langs het Paterswoldsemeer te wandelen en
langs de rand van de Onlanden weer terug te
gaan naar de stad.
Dag 5 ▪ Groningen - Zuidlaren (ca. 15 - 21 km)
Over de Hoornsedijk laat u de stad Groningen
weer achter u. Hier heeft u fraaie uitzichten
op de Hoornseplas en het Paterswoldsemeer.
U kunt er ook (nogmaals) voor kiezen om met
de bus naar Haren te gaan en vanaf daar de
wandeling te starten. Voorbij Haren beginnen
de eerste zandwegen en het landschap van de
zandgronden. Vlak voor aankomst in Zuidlaren
komt u nog langs twee hunebedden.

Wandelvakantie
5 dagen / 4 nachten
aankomst: vrijdag t/m
woensdag

Inbegrepen
• verblijf in 2-persoonskamer
• 4x ontbijt
• bagagetransport tussen hotels
• huur GPS met routes

Niet inbegrepen
• toeslag 1-persoonskamer
• entreegelden
• reserveringskosten € 20,• toeristenbelasting
• buskaartje

Accommodaties
• Brinkhotel in Zuidlaren
• Martini Hotel in Groningen

voor meer informatie www.metplezieropvakantie.nl
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www.wyllandrie.com
Tickelwerk 1
7631 CJ Ootmarsum
info@wyllandrie.com

+ 31 (0) 541 - 362 979

Hotel Wyllandrie
Boven op de Kuiperberg (71 meter) in het schilderachtige
stadje Ootmarsum staat Hotel Wyllandrie. Het hotel heeft een
sprookjesachtige aanblik en beschikt over een grote tuin waar
u als hotelgast gebruik van mag maken. Hotel Wyllandrie heeft
onder het hotel een (afgesloten) fietsenkelder voorzien van
voldoende stroompunten voor het opladen van uw e-bike.
De kamers van Hotel Wyllandrie zijn voorzien van een televisie,
wastafel met spiegel en een badkamer met een douche en toilet.
In het restaurant van het hotel kunt u iedere ochtend terecht
voor een uitgebreid ontbijtbuffet. Het restaurant serveert tevens
ook lunch en diner, waarbij u keuze heeft van de uitgebreide
menukaart. Ook kunt u natuurlijk heerlijk zitten op het terras
voor een hapje en een drankje, genietend van het prachtige
uitzicht over het Twentse coulisselandschap.
In de omgeving van Hotel Wyllandrie zijn veel musea te vinden.
Bezoek bijvoorbeeld het museum van Ton Schulten of het
openluchtmuseum Educatorium. In de omgeving zijn ook genoeg
fiets- en wandelroutes voor de liefhebbers. Kom genieten van de
mooiste omgeving en de (h)eerlijke Twentse gastvrijheid.
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Kenmerken
• eenvoudig hotel
• bijzonder gastvrij
• rust en ontspanning
• prachtige groene omgeving

Vanaf
€ 169

Door Twente
Tijdens deze wandelvakantie ontdekt u de mooie omgeving van Ootmarsum. U wandelt door
verschillende Natura 2000-gebieden. U overnacht in Hotel Wyllandrie, een eenvoudig maar
bijzonder gastvrij hotel op de top van de Kuiperberg.
Dag 1 ▪ Aankomst in Ootmarsum
Ootmarsum is een authentiek middeleeuws
stadje met mooie vakwerkhuisjes, kinderkopjes
en oude waterputten. In het openluchtmuseum
waant u zich helemaal in het oude Twente. U
overnacht de komende drie nachten in Hotel
Wyllandrie; een eenvoudig maar bijzonder
gastvrij hotel op de top van de Kuiperberg en
midden in de Twentse natuur. Vanavond wordt u
hier een heerlijk diner geserveerd.
Dag 2 t/m 4 ▪ Ootmarsum (ca. 15 - 24 km)
In de directe omgeving van Ootmarsum zijn circa
10 wandelroutes beschikbaar door de diverse
natuurgebieden rondom Ootmarsum; in lengte
variërend van 15 km tot 24 km.
De omgeving van Ootmarsum wordt ook wel
‘De tuin van Nederland’ genoemd. Het prachtige
landschap met kwelvijvers, watervalletjes
en smalle beekjes midden in het bos ziet er
schilderachtig uit. Tijdens de voorlaatste ijstijd
duwden gletsjers het land aan de kant, waardoor
de stuwwal van Ootmarsum is ontstaan, waarop
het Springendal is gelegen. In dit gebied worden
de heidevelden en graslanden afgewisseld met
oude bossen en houtwallen. Het Springendal

is niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer
waardoor het heerlijk rustig is. De uitgestrekte
bossen en pittoreske dorpjes vragen om een
lange wandeltocht. Het Natura 2000 gebied
Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek
(AVAV) ligt tussen de stuwwal van Ootmarsum en
de stuwwal van Oldenzaal, aan het kanaal AlmeloNordhorn. Het gebied AVAV behoort tot een van
de grootste aaneengesloten broekbossen van
Nederland. Door de plaatselijke aanwezigheid
van kalkrijke leem in de ondergrond en door
de waterhuishouding zijn dit vanouds zeer
soortenrijke gebieden.
Ook kunt u wandelen langs de unieke
Mandercirkels. Dit grootste landschapskunstproject van Nederland bestaat uit twee
cirkelvormige terreinen, die oorspronkelijk op
de woeste zandgronden zijn ontgonnen als
landbouwakker. Het Dal van de Mosbeek is een
bijzonder gebied met een afwisselend landschap
van prachtige bronnen en beken. Onderweg
heeft u hier mooie doorkijkjes met unieke
planten en dieren.

Wandelvakantie
4 dagen / 3 nachten
aankomst: dagelijks

Inbegrepen
• verblijf in 2-persoonskamer
• 3x ontbijt en 1x diner
• gratis parkeren
• routebeschrijving

Niet inbegrepen
• toeslag 1-persoonskamer
• entreegelden
• reserveringskosten € 20,• toeristenbelasting

Accommodaties
• Hotel Wyllandrie in Ootmarsum

voor meer informatie www.metplezieropvakantie.nl
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Vanaf
€ 349

In de voetsporen van Van Gogh
De wereldberoemde kunstschilder Vincent van Gogh is geboren in Brabant en woonde en werkte
hier het grootste deel van zijn leven. Tijdens deze wandelvakantie ontdekt u zelf de bijzondere
plekken welke een betekenis hadden in het leven van Van Gogh.
Dag 1 ▪ Aankomst in Nuenen
U reist op eigen gelegenheid naar uw hotel
in Nuenen. Hier heeft Vincent van Gogh 2 jaar
gewoond bij zijn ouders. In deze tijd heeft hij
ruim 300 schilderijen gemaakt. In Museum
Vincentre ontdekt u meer over de tijd waarin Van
Gogh leefde en hoe hij opgroeide.
Dag 2 ▪ Nuenen - Nuenen (ca. 14 - 21 km)
Vandaag wandelt u langs alle Van Gogh
monumenten in Nuenen. Dit zijn onder andere
het Van Goghkerkje, de pastorie en tuin en het
Van Gogh monument. U kunt ervoor kiezen om
de wandeling uit te breiden door de Stiphoutse
Bossen naar Lieshout. Hier staat de Vogelenzang
Molen, welke twee keer door Van Gogh op papier
is gezet.
Dag 3 ▪ Nuenen - Eindhoven (ca. 18 - 22 km)
Onderweg van Nuenen naar Eindhoven komt u
langs de Watermolen van Opwetten. Van Gogh
kwam hier regelmatig langs en deze keert dan
ook terug in zijn werk. U kunt hier een korte stop
maken en genieten van deze schilderachtige en
nostalgische plek. Wanneer u de korte route
kiest komt u ook langs de Collse watermolen.
Vervolgens wandelt u nog over het Van Gogh-
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Roosegaarde fietspad, wat bezaaid is met
duizenden fonkelende steentjes die ’s avonds
gaan branden. Tijdens de lange route wandelt u
door Nederwetten en langs de Dommel, welke u
tot vlakbij uw hotel blijft volgen.
Dag 4 ▪ Eindhoven - Eindhoven (ca. 14 - 21 km)
Deze dag maakt u een mooie wandeling door
de stad en de stadsparken van Eindhoven.
Natuurlijk worden hierbij de Van Gogh
bezienswaardigheden niet vergeten. Zo komt u
langs de Genneper Watermolen, de woning van
Antoon Hermans, waar Vincent schilderlessen
gaf, en de Sint Catharinakerk.
Dag 5 ▪ Eindhoven - Nuenen (ca. 16 - 22 km)
Op deze laatste dag loopt u Eindhoven weer
uit en door de kop van de Gijzenrooise Zegge.
Dit gebied wordt ook wel gezien als een levend
schilderij van Vincent van Gogh. De route
vervolgt naar Geldrop, langs het gelijknamige
kasteel. Tijdens de korte wandelroute komt u
(wederom) langs de Collse Watermolen. Via een
bosrijke omgeving komt u weer terug in Nuenen.

Wandelvakantie
5 dagen / 4 nachten
aankomst: zaterdag

Inbegrepen
• verblijf in 2-persoonskamer
• 4x ontbijt
• bagagetransport tussen hotels
• gratis parkeren
• routebeschrijving

Niet inbegrepen
• toeslag 1-persoonskamer
• entreegelden
• reserveringskosten € 20,• toeristenbelasting

Accommodaties
• Parkhotel Auberge Vincent
in Nuenen
• Inntel Hotels Art Eindhoven
in Eindhoven

Vanaf
€ 319

Brabantse Sahara en omstreken
Struinen door de woestijn van Nederland! Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen is ruim
3500 hectare groot met 270 hectare stuifzand en wordt ook wel de Brabantse Sahara genoemd.
Dag 1 ▪ Aankomst in Vlijmen
U reist op eigen gelegenheid naar uw hotel
in Vlijmen, waar u de komende twee nachten
verblijft.

panden en gevels met mooie gevelstenen. Boven
op de vestingwallen heeft u een mooi uitzicht
over het Brabantse en Gelderse landschap, de
Bergsche Maas en de gerestaureerde stad.

Dag 2 ▪ Vlijmen - Vlijmen (ca. 18 - 22 km)
Vandaag wandelt u om en door ’s-Hertogenbosch
heen. Allereerst komt u door natuurgebied de
Moerputten. Dit gebied bestaat uit hooilanden,
rietvelden, moerassen, open wateren en heeft
een bijzondere flora en fauna. De (lange) route
vervolgt door natuurgebied het Bossche Broek.
Langs het Engelermeer wandelt u de stad weer
uit en terug naar Vlijmen.

Dag 4 ▪ Waalwijk - Waalwijk (ca. 18 - 22 km)
Onder Waalwijk ligt het Nationaal Park Loonse
en Drunense Duinen. Dit gebied bestaat uit
bos, heide en veel zand. Het is één van de
grootste stuifzandgebieden van West-Europa en
wordt ook wel de Brabantse Sahara genoemd.
Misschien komt u tijdens uw wandeling de
schaapskudde nog tegen. Daarnaast leven er
reeën, dassen en vossen in dit gebied, maar die
houden zich meestal goed verscholen.

Dag 3 ▪ Vlijmen - Waalwijk ( ca. 18 - 22 km)
Via Haarsteeg loopt u eerst langs het Haarsteegse
Wiel. Een wiel is een plas welke is ontstaan
door een plaatselijke dijkdoorbraak. In dit
natuurgebied komen veel verschillende dieren
en planten voor. U vervolgt uw wandeling richting
Heusden. Dit is een sfeervolle vestingstad,
welke door een grondige renovatie de hoogste
Europese onderscheiding hiervoor heeft
ontvangen: de Europa Nostra. Wandelend door
de schilderachtige straatjes en smalle steegjes
ontdekt u tal van eeuwenoude, goed bewaarde

Dag 5 ▪ Waalwijk - Vlijmen (ca. 18 - 22 km)
Op deze laatste dag loopt u nogmaals door
Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen.
Vervolgens komt u langs de Emmamolen in
Nieuwkuijk. In deze korenmolen kunt u genieten
van brood wat gemaakt is van graan wat in de
molen gemalen is. Via de Nieuwkuijkse Wiel en
de rand van Vlijmen wandelt u terug naar uw
auto, waar uw vakantie helaas alweer ten einde
is.

Wandelvakantie
5 dagen / 4 nachten
aankomst: maandag

Inbegrepen
• verblijf in 2-persoonskamer
• 4x ontbijt
• bagagetransport tussen hotels
• gratis parkeren
• routebeschrijving

Niet inbegrepen
• toeslag 1-persoonskamer
• entreegelden
• reserveringskosten € 20,• toeristenbelasting

Accommodaties
• Fletcher Hotel Prinsen in
Vlijmen
• Fletcher Hotel Waalwijk in
Waalwijk

voor meer informatie www.metplezieropvakantie.nl
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Vanaf
€ 389

Wandelvakantie

© Visit Zuid-Limburg

6 dagen / 5 nachten
aankomst: zondag

Het Krijtlandpad
Wandelen over het Krijtlandpad is een geweldige manier om het zuiden van Limburg te
ontdekken. De 100 kilometer lange route leidt u langs het krijt van het mergellandplateau, de
hellingbossen en kalkgraslanden en meanderende beken zoals de Geul en de Gulp.
Dag 1 ▪ Aankomst in Maastricht
U reist vandaag op eigen gelegenheid naar uw
hotel in Maastricht. Hier verblijft u één nacht,
voordat u aan uw wandelroutes gaat beginnen.
U kunt er ook voor kiezen om voorafgaand een
extra nacht bij te boeken, zodat u nog meer tijd
heeft om de stad te verkennen.

Dag 4 ▪ Vijlen - Vijlen (ca. 20 km)
U wandelt eerst naar het zuiden, om na ongeveer
3 kilometer het Krijtlandpad te vervolgen
door het Vijlenerbos. Verderop komt u langs 2
grafheuvels uit de bronstijd. Aan het einde van
de wandeling keert u terug naar Vijlen voor uw
overnachting.

Dag 2 ▪ Maastricht - Noorbeek (ca. 22 of 28 km)
Vandaag wandelt u langs de Maas naar Noorbeek.
Wanneer u voor de lange route kiest loopt u om
Eijsden heen en komt u langs het gelijknamige
kasteel. Dit herenhuis met kasteelhoeve is in
1636 gebouwd in de Maaslandse renaissancestijl.
Het kasteel zelf is privébezit maar het park is
vrij toegankelijk. Bij de korte route gaat u voor
Eijsden oostwaarts en loopt u een stukje door
het Zuid-Limburgse Savelsbos heen.

Dag 5 ▪ Vijlen - Valkenburg (ca. 20 km)
Na enkele kilometers vanuit Vijlen te hebben
gewandeld komt u weer op het Krijtlandpad.
‘Gaank mer wiejer en maak andere bliejer’
vrij vertaald: ga maar verder en maak anderen
blijer, dat is het toepasselijke opschrift van het
wegkruis bij de Schaapsput in het Gerendal. U
overnacht in Hotel Janssen, aan de rand van het
altijd levendige Valkenburg.

Dag 3 ▪ Noorbeek - Vijlen (ca. 18 km)
Vanuit Noorbeek loopt u eerst naar Slenaken.
Het riviertje de Gulp is maar een kleine
stroompje, terwijl u hier toch uitkijkt over een
diep uitgesleten dal. Via het Vijlenerbos loopt
u naar uw hotel in Vijlen, waar u de komende 2
nachten verblijft.

© Visit Zuid-Limburg
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Dag 6 ▪ Valkenburg - Maatricht (ca. 11 of 20 km)
Op deze dag wandelt u langs de Geul naar
Geulhem. Deze plaats is bekend om de
Geulhemmergroeve; een gangenstelsel van
ongeveer 25 kilometer. Na Geulhem verlaat u de
rivier en volgt de laatste klim naar het plateau
van natuurgebied de Dellen, voordat u afdaalt
naar Maastricht.

© Visit Zuid-Limburg

© Visit Zuid-Limburg

Inbegrepen
• verblijf in 2-persoonskamer
• 5x ontbijt
• bagagetransport tussen hotels
• gratis parkeren
• routebeschrijving

Niet inbegrepen
• toeslag 1-persoonskamer
• entreegelden
• reserveringskosten € 20,• toeristenbelasting
• routeboekje Het Krijtlandpad

Accommodaties
• Hotel In Den Hoof in Maastricht
• Hotel De Plank in Noorbeek
• Hotel Vijlerhof in Vijlen
• Hotel Cuba Libre in Vijlen
• Hotel Janssen in Valkenburg

Vanaf
€ 289

© Ebo Fraterman | MarketingOost

Over de Sallandse Heuvelrug
Paarse heide zo ver het oog reikt, afgewisseld met uitgestrekte bossen. Het Nationaal Park
Sallandse Heuvelrug is de perfecte plek voor wie op zoek is naar rust en ontspanning. De routes
slingeren links- en rechtsom de vele heuvels die het gebied kent tussen Rijssen en Hellendoorn.
Dag 1 ▪ Aankomst in Rijssen
U reist vandaag op eigen gelegenheid naar het
mooie Fletcher Hotel-Restaurant Sallandse
Heuvelrug in Rijssen tussen de bossen. Rijssen
staat bekend om de vele lokale winkels waar u
rond kunt struinen. En heeft u genoeg gezien,
dan is er genoeg keus om neer te strijken op een
gezellig terras.
Dag 2 ▪ Rijssen - Rijssen (ca. 19 km)
Vandaag gaat de wandeling door het natuurgebied
de Borkeld. Dit natuurgebied bestaat uit jong
bos, grote heidevelden, leemkuilen, akkers,
graslanden en zelfs een stukje hoogveen.
Vanavond overnacht u weer in Rijssen.
Dag 3 ▪ Rijssen - Hellendoorn (ca. 24 km)
De wandeling van vandaag gaat eerst langs
de rand van Rijssen, daarna naar de Sallandse
Heuvelrug. Het Nationaal Park Sallandse
Heuvelrug is de perfecte plek voor wie op zoek is
naar rust en ontspanning. Het gebied is ontstaan
in de voorlaatste ijstijd. De route slingert linksen rechtsom de vele heuvels die het gebied
kent. Door de plaats Nijverdal gaat de route naar
Hellendoorn, waar u overnacht in Fletcher HotelRestaurant Hellendoorn.

© Ebo Fraterman
MarketingOost

Dag 4 ▪ Hellendoorn - Hellendoorn (ca. 24 km)
Aan het begin van de wandeling loopt u over
het Pieterpad, via de Eelerberg richting Lemele.
Het Pieterpad is 40 jaar geleden bedacht door
twee vriendinnen en loopt van Pieterburen
tot aan de Sint-Pietersberg. Bij Lemele is een
laaggelegen gebied, waar ooit het Overijssels
Kanaal doorheen is aangelegd. Daarna wandelt u
deels langs de rivier de Midden Regge terug naar
Hellendoorn. U overnacht vannacht ook weer in
het Fletcher Hotel-Restaurant in Hellendoorn.
Dag 5 ▪ Hellendoorn - Rijssen (ca. 24 km)
Vanuit Hellendoorn wandelt u over het Pieterpad
weer omhoog naar de kam van de Sallandse
Heuvelrug. Na de spoorlijn en een drukke weg
loopt u de stilte weer in. U wandelt over een
van de kenmerkende heuvels; de Haarlerberg.
Daarna daalt u weer af langs soms steile paden
en loopt u door de stilte over beboste hellingen
en de oude wegen van de Holterberg naar
Rijssen.

Wandelvakantie
5 dagen / 4 nachten
aankomst: maandag

Inbegrepen
• verblijf in 2-persoonskamer
• 4x ontbijt
• bagagetransport tussen hotels
• gratis parkeren
• routebeschrijving

Niet inbegrepen
• toeslag 1-persoonskamer
• entreegelden
• reserveringskosten € 20,• toeristenbelasting

Accommodaties
• Fletcher Hotel-Restaurant
Sallandse Heuvelrug in Rijssen
• Fletcher Hotel-Restaurant
Hellendoorn in Hellendoorn

Over de Sallandse Heuvelrug is ook te boeken
als fietsvakantie. Kijk voor meer informatie op:
www.metplezieropvakantie.nl/fietsvakantiesallandse-heuvelrug
© Ebo Fraterman
MarketingOost

voor meer informatie www.metplezieropvakantie.nl
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en meer...

Diverse wandelvakanties in Europa
Door intensieve samenwerkingen met diverse zeer gewaardeerde touroperators, bieden wij ook
reizen buiten Nederland aan. Op deze pagina lichten we een aantal mooie wandelvakanties uit.
Duitsland ▪ Sauerland
Het Sauerland is een schitterend bosrijk gebied
met glooiende heuvels en mooie dalen, zoals
de Röhr, Ruhr en Wenne. Daarnaast staat
de regio bekend om haar pittoreske stadjes
en schilderachtige dorpjes met historische
stadskernen, diverse burchten en kastelen
en authentieke vakwerkhuizen. Door het
afwisselende landschap is het een uitstekende
bestemming om te wandelen. Vanuit Sundern
wandelt u naar de Sorpesee voor een dag met
mooie uitzichten op het stuwmeer en op de
toppen van het Siebengebirge. Een andere
ideale dagtocht is de Waldroute, welke u door
de fascinerende natuur met een rijke flora en
fauna leidt. Diezelfde Waldroute brengt u in
Arnsberg, een indrukwekkend stadje met een
middeleeuwse centrum en machtige burchtruïne.
Duitsland ▪ Vulkaaneifel & Cochem
Tijdens deze vakantie wandelt u van de Eifel naar
de Moezel. In dit aaneengesloten natuurgebied
bevinden zich diverse vervallen kastelen,
machtige burchten, kloosters en historische
dorpjes. Uitvalsbasis Daun ligt aan het vulkanische
meer die het landschap heeft gevormd. Rond
Cochem wandelt u langs de wijngaarden, waar
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u de sprankelende moezelwijn kunt proeven. In
de mooie natuur van het Eltzdal, tussen Koblenz
en Cochem, staat op een steile rots Kasteel Eltz.
Dit is één van de best bewaarde kastelen in zijn
soort ter wereld en zeker de moeite waard om
te bezoeken.
Zwitserland ▪ Davos
Davos is de hoogstgelegen stad van de Alpen en
een ideale bestemming voor wandelaars. Vanuit
hier kunt u dagtochten maken met geweldige
vergezichten. Het hoeven niet altijd zware tochten
te zijn, want u kunt ook kiezen voor een tocht
tussen de bossen en langs de bergmeren. In de
omgeving liggen 700 km aan wandelpaden, zoals
Schlappiner Joch, Alp Spärra, Sertig-FanezfurggaMonstein, Glaris-Wiesen en Schiahorn. De routes
leiden u langs bloemrijke Alpenweiden, langs
fantastische picknickplaatsen met uitzicht op de
bergen en gletsjers. Na elke wandeling komt u
terug in uw accommodatie in Davos waar u kunt
genieten van de rust, op een terrasje in de zon of
in het wellnesscentrum.
Kijk voor alle wandelvakanties en de beschrijving
hiervan op: www.metplezieropvakantie.nl/
wandelvakantie-europa

Wandelvakantie
Inbegrepen
• verblijf in 2-persoonskamer
• ontbijt
• bagagetransport (bij rondreis)
• routebeschrijving

Niet inbegrepen
• toeslag 1-persoonskamer
• entreegelden
• reserveringskosten € 20,• toeristenbelasting
• vervoer van/naar huisadres

Accommodaties
• uitstekende 3- of 4- sterren
hotels

Vanaf
€ 549

Het Zwarte Woud
Het Zwarte Woud is een ideale vakantiebestemming voor wandelaars. Het gebied kenmerkt zich
door de prachtige bossen en bergen. Daarnaast zijn er talrijke goed bewegwijzerde wandelpaden.
Een vakantie hier staat dus garant voor ontspannen en genieten!
Dag 1 ▪ Aankomst in Bad Griesbach
U reist vandaag op eigen gelegenheid naar Bad
Griesbach, een bekend kuuroord in het hart van
het Zwarte Woud. De schilderachtige omgeving
met het afwisselende landschap van uitgestrekte
bossen en wijngaarden, biedt genoeg
mogelijkheden voor prachtige wandelingen.
In het idyllische stadje Bad Griesbach vindt u
een combinatie van gezelligheid, levendigheid,
cultuur, ontspanning en wellness. Na de
wandeling kunt u genieten van de luxe en de
ontspannen sfeer van het kuurhotel.
Dag 2 t/m 6 ▪ Zwarte Woud (ca. 11 - 24 km)
Vanaf het hotel brengt een shuttlebus u bij
de mooiste wandelpaden. Er zijn diverse
mogelijkheden, zoals naar het nabijgelegen
Glaswaldsee. Dit meer ligt in een natuurgebied
waar u alleen te voet kunt komen. Vanaf hier
volgt een kleine klim naar See Ebene, met
onderweg geweldig uitzicht op het meer. Een
andere route brengt u naar de Sexauerhütte, een
ideale plaats voor een eerste kleine pauze. Na te
hebben genoten van een bescheiden waterval,
wandelt u de Thomasberg op. De route voert u
door een bos naar de Haberer Turm, waar u kunt
genieten van een adembenemend uitzicht over

het Renchtdal. Ook kunt u ervoor kiezen om naar
de Teufelskanzel te gaan, een door erosie grillig
vervormde rotsformatie, waarin u aparte figuren
kunt ontdekken. Tijdens een relatief kortere route
wandelt u vanuit het hotel naar de Renchtalhut.
Hier kunt u even uitrusten en genieten van de
stilte en het uitzicht over de Dollenberg. Dan
gaat de route verder door de Wilde Rench. Bij
de langste route brengt de shuttlebus u naar
de Alexanderschanze, op ca. 990 m hoogte.
Hier volgt u een natuurweg richting Zuflucht.
Het uitzicht op het Hintere Renchtal is prachtig.
Op de achtergrond ziet u zelfs de Alpen en de
Vogezen. Na een pauze bij het kloostercafé van
Allerheiligen wandelt u langs watervallen naar
beneden. Het eindpunt is Oppenau, een bekend
luchtkuuroord omgeven door bergen.
Dag 7 ▪ Terugreis naar huis
Na het ontbijt eindigt deze vakantie. U reist op
eigen gelegenheid weer naar huis.

Wandelvakantie
7 dagen / 6 nachten
aankomst: dagelijks

Inbegrepen
• verblijf in 2-persoonskamer
• 6x ontbijt en 6x diner
• 5x lunchpakket
• shuttlebus naar startpunten
• routebeschrijving
• voordelen Schwarzwald Card
• gebruik Finse sauna/stoombad
• toeristenbelasting

Niet inbegrepen
• toeslag 1-persoonskamer
• alle entreegelden tenzij anders
vermeld
• reserveringskosten € 20,• vervoer van/naar huisadres

Accommodaties
• 3-sterrenhotel in Bad Griesbach

voor meer informatie www.metplezieropvakantie.nl
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Hotel Kuik
www.hotelkuik.nl
Brink 15
7963 AA Ruinen
info@hotelkuik.nl
+ 31 (0) 522 471 237
© Jans Schulting

Welkom bij Hotel Kuik, hotel in Drenthe in de Heerlijkheid Ruinen, in het hart van Zuidwest-Drenthe.
Hotel Kuik biedt u in een prachtige omgeving een comfortabel, gezellig en gastvrij adres, van waaruit
u kunt genieten van al het moois dat de omgeving te bieden heeft.
Hotel Kuik is gelegen aan de oude Brink van Ruinen, tegenover de oude Maria-kerk. Het is één van de
mooiste plekjes van Ruinen en vanaf het ruime terras heeft u een panoramisch uitzicht over de Brink.
Op het terras heeft u gezellige zitjes en een aparte loungehoek.
Ruinen ligt in een eeuwenoud landschap van uitgestrekte heidevelden, bosrijke omgeving en een schat
aan monumentale boerderijen. Tevens grenst het brinkdorp aan het Nationaal Park Dwingelderveld.
Hotel Kuik en de Heerlijkheid Ruinen: een prima uitgangspunt voor uw vakantie. Een comfortabel
hotel met een uitstekende keuken en attente bediening.

Hotel Eeserhof
www.hotel-eeserhof.nl
Dorpsstraat 2
9536 PD Ees
info@hotel-eeserhof.nl
+ 31 (0) 599 - 238 638

Hotel-Restaurant Eeserhof is een gezellig en sfeervol familiebedrijf. Gelegen in UNESCO Global Geopark
de Hondsrug en aan de befaamde Hunebed Highway. De omgeving van Borger en Ees is zeer in trek
bij liefhebbers van natuurschoon. Fietsen en wandelen zijn populaire manieren van dagbesteding.
Mooie ruime fietspaden en fraaie wandelpaden door de bosrijke omgeving. Hotel Eeserhof beschikt
over 30 kamers. Daarvan zijn 18 in 2020 gerenoveerd en 12 in 2022 nieuw gebouwd.
Alle kamers beschikken over douche en wc op de kamer. De kamers zijn verdeeld over twee
verdiepingen, er is een lift aanwezig. Kamers op de begane grond beschikken over een eigen terras,
kamers op de eerste verdieping hebben een (deels Frans) balkon. Naast de hotelkamers is er een
verbouwd restaurant, een knusse brasserie, zaalruimte, overdekte fietsenstalling, en een royale
parkeerplaats. Het gebruik van de parkeerplaats is gratis voor hotelgasten.
Wij verheugen ons op uw bezoek, kom langs en geniet van Drentse gastvrijheid en gemoedelijkheid.
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Vanaf
€ 369

Door de Drentse bossen en de heide
Beleef gedurende deze fietsvakantie de prachtige Drentse natuur. U komt door mooie
bosgebieden en over uitgestrekte paarse heidevelden. Daarnaast ontdekt u veel over de
geschiedenis van Drenthe. Deze vakantie zal zeker een blijvende indruk op u achterlaten!
Dag 1 ▪ Aankomst in Ees
U reist op eigen gelegenheid naar Hotel Eeserhof
in Ees, waar u de komende twee nachten verblijft.
Dag 2 ▪ Ees - Ees (ca. 58 km)
Vandaag fietst u een mooie route door de
bosrijke omgeving van Ees. In dit gebied bevinden
zich veel hunebedden. U kunt bij Borger het
Hunebedcentrum bezoeken. Hier ontdekt u de
oertijd, het grootste hunebed van Nederland en
het leven van de hunebedbouwers. U vervolgt
de route door de boswachterijen van Exloo en
Odoorn. Bij het unieke theehuis met uitkijktoren
“Poolshoogte” kunt u de koffiestop houden
voordat u weer terugfietst naar Ees.
Dag 3 ▪ Ees - Ruinen (ca. 61 km)
Over het Drouwenerzand fietst u langs het
Boomkroonpad. Hier kunt u het bos van de
Hondsrug eens op een heel andere manier
bekijken: van boven! Vervolgens komt u via de
boswachterij Schoonloo aan in museumdorp
Orvelte. Dit is een levendig en gastvrij dorp,
waar mensen normaal wonen en werken in een
authentieke omgeving die nog echt de sfeer
van een 19e-eeuws Drents esdorp uitademt.
Vlak voor aankomst in Ruinen fietst u door

het Nationaal Park Dwingelderveld. Dit is het
grootste natte heidegebied van West-Europa
en aangewezen als Natura 2000-gebied. De
komende twee nachten verblijft u in Hotel Kuik
in Ruinen.
Dag 4 ▪ Ruinen - Ruinen (ca. 57 km)
De route van vandaag gaat eerst over het
Holtingerveld richting Frederiksoord. Hier maakt
u kennis met de kolonie van Weldadigheid, welke
in 2021 is benoemd tot UNESCO Werelderfgoed.
Vervolgens fietst u langs de rand van het
Nationaal Park Drents-Friese Wold, via de
gezellige brinkdorpen Diever en Dwingeloo en
Nationaal Park Dwingelderveld, weer terug naar
Ruinen.
Dag 5 ▪ Ruinen - Ees (ca. 57 km)
Op deze laatste dag fietst u nogmaals over het
Dwingelderveld naar het Hijkerveld, één van
de grootste heidevelden van Drenthe. De route
vervolgt naar voormalig Kamp Westerbork.
Vanuit dit kamp werden meer dan 100.000
Joden, Roma en Sinti naar concetratiekampen
zoals Auschwitz gestuurd. Een bezoek hier zal
zeker een diepe indruk op u achterlaten. Via
boswachterij Grolloo fietst u weer terug naar Ees.

Fietsvakantie
5 dagen / 4 nachten
aankomst: dagelijks

Inbegrepen
• verblijf in 2-persoonskamer
• 4x ontbijt en 4x diner
• bagagetransport tussen hotels
• gratis parkeren
• routebeschrijving

Niet inbegrepen
• toeslag 1-persoonskamer
• entreegelden
• reserveringskosten € 20,• toeristenbelasting

Bij te boeken
• huur fiets
• huur e-bike

€ 65,€ 125,-

Accommodaties
• Hotel Eeserhof in Ees
• Hotel Kuik in Ruinen

voor meer informatie www.metplezieropvakantie.nl
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ZIE
BELEEF
VERWONDER
BELEEF HET VERHAAL
van de Koloniën van Weldadigheid
UNESCO Werelderfgoed
Huis van Weldadigheid | Majoor van Swietenlaan 1a
8382 CE Frederiksoord | www.proefkolonie.nl

UNESCO Werelderfgoed

Ontdek de Koloniën van Weldadigheid

Frederiksoord, Wilhelminaoord en Veenhuizen, drie Drentse dorpen met een bijzonder verhaal,
verbonden door één indrukwekkende geschiedenis. Sinds deze zomer UNESCO Werelderfgoed.
Kom dit unieke gebied beleven en ontdekken!
Museum De Proefkolonie
In het nieuwe Museum De Proefkolonie in
Frederiksoord beleef je het verhaal van het
ontstaan van de Koloniën van Weldadigheid
(1818). Hier in deze Proefkolonie arriveerden
tweehonderd jaar geleden vele arme gezinnen
uit de Hollandse steden om een nieuwe
toekomst op te bouwen. In ruil voor arbeid op
het land, kregen zij huisvesting, scholing en
zorg. Met deze sociale voorzieningen lopen
de koloniën 80 jaar vooruit op de rest van
Nederland. Zij die zich echter niet aan de

regels hielden, werden ‘verbannen’ naar de
dwangkolonie Veenhuizen.
Ontdek de historie in het landschap
In Frederiksoord en omgeving is de historische
erfenis aan deze periode uit de geschiedenis
rijkelijk terug te vinden in het landschap.
Naast de talrijke prachtige monumenten is
ook de landschapsstructuur kenmerkend. Wij
tippen het Weldadig Fietsrondje (36 km). Deze
fietsroute gaat langs dé highlights van de
voormalige vrije koloniën.

Tips voor een meerdaags
verblijf!
Een compleet weekend of midweek
weg in de Koloniën van Weldadigheid?
Combineer een bezoek aan de musea met
heerlijke fiets- en wandeltochten langs de
vele monumenten en door de prachtige
omliggende natuur.
- Dag 1 - Aankomst en inchecken in
accommodatie van uw keuze.
- Dag 2 - Bezoek Museum De
Proefkolonie, loop aansluitend de
Monumentenroute en neem een kijkje in
het Koloniehuisje en Kolonieschooltje.
- Dag 3 - Bezoek Nationaal
Gevangenismuseum Veenhuizen, maak
een rondtour met de Boevenbus en
bezoek de voormalige Rode Pannen
bajes.
- Dag 4 - Vertrek.
Er is nog meer te ontdekken! Desgewenst
kunt u uw verblijf verlengen en een
extra dag doorbrengen in een van de
nabijgelegen natuur-gebieden Nationaal
Park Drents-Friese Wold, het Holtingerveld
of Nationaal Park Weerribben-Wieden.
Voor de leukste overnachtingsadresjes en
extra tips kijkt u op www.weldadigoord.nl.

24

Vanaf
€ 169

UNESCO Werelderfgoed
In juli 2021 zijn de Koloniën van Weldadigheid benoemd tot UNESCO Werelderfgoed. Bezoek
de Proefkolonie in Frederiksoord en het Gevangenismuseum in Veenhuizen en ontdek zelf deze
redelijk onbekende maar unieke geschiedenis!
Dag 1 ▪ Aankomst in Zorgvlied
U reist op eigen gelegenheid naar Zorgvlied. De
plaats Zorgvlied dankt zijn naam aan een villa. In
1818 richtte de Maatschappij van Weldadigheid
hier een landbouwschool op. 40 jaar later werd
de school opgeheven en deze kwam, nog 20 jaar
later, in handen van Lodewijk Guillaume Verwer.
Hij haalde diverse tabakplanters en boeren met
hun gezinnen naar Zorgvlied, Zij konden in de
villa op het landgoed (Castra Vetera) naar de
door Verwer ingerichte huiskapel, welke hij Huize
Zorgvlied noemde. Dankzij Verwer is Zorgvlied
een heel dorp geworden. Naast de tabaksfabriek
liet hij diverse statige panden neerzetten,
waaronder het huidige Hotel Villa Nova, waar
u de komende nachten verblijft. Vanavond is er
een diner inbegrepen.
Dag 2 ▪ Zorgvlied - Zorgvlied (ca. 50 km)
Na het ontbijt vertrekt u per fiets naar
Frederiksoord. In het museum de Proefkolonie
ontdekt u de geschiedenis van de Koloniën
van Weldadigheid. Al in 1818 werden de arme
stedelingen in Frederiksoord ontvangen. Hier
konden ze op werk en onderdak rekenen. De
kinderen gingen er verplicht naar school en er
was een eigen ziekenfonds. Er kwamen kerken,

winkels, scholen en zelfs rustoorden. Met deze
sociale voorzieningen liep de Maatschappij van
Weldadigheid 80 jaar vooruit op de rest van
Nederland en wordt daarmee beschouwd als de
bakermat van onze verzorgingsstaat. Pas na het
bezoek aan het museum begrijpt u het historische
belang van enkele bezienswaardigheden langs de
route. Aan het einde van de middag komt u weer
in Zorgvlied aan voor het diner en overnachting.
Dag 3 ▪ Zorgvlied - Zorgvlied (ca. 52 km)
Vandaag gaat de fietstocht naar Veenhuizen. Daar
staat als eerste het Nationaal Gevangenismuseum
op het programma. In dit museum, dat gevestigd
is in één van de oorspronkelijke gebouwen van
de kolonie, leert u alles over de geschiedenis van
Veenhuizen. Over de lange reis ernaartoe, het
bijzondere kolonielandschap en het zware werk
dat er verricht moest worden. Ontdek daarna
Veenhuizen vanuit een echte oude Boevenbus!
Met deze bus zijn tienduizenden gevangenen
vervoerd tussen hun woon en werkgesticht.
Eenmaal aangekomen in Zorgvlied komt er
een einde aan de vakantie en reist u op eigen
gelegenheid naar huis.

Fietsvakantie
3 dagen / 2 nachten
aankomst: maandag
t/m zaterdag

Inbegrepen
• verblijf in 2-persoonskamer
• 2x ontbijt en 2x diner
• gratis parkeren
• routebeschrijving

Niet inbegrepen
• toeslag 1-persoonskamer
• entreegelden
• reserveringskosten € 20,• toeristenbelasting

Bij te boeken
• huur fiets
• huur e-bike

€ 28,€ 70,-

Accommodaties
• Hotel Villa Nova in Zorgvlied

voor meer informatie www.metplezieropvakantie.nl
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www.koekoekshof.nl
Hoofdstraat 1
9223 PA Elp
info@koekoekshof.nl

+ 31 (0) 593 - 346 279

Hotel De Koekoekshof
Hotel De Koekoekshof
Hotel De Koekoekshof is een gezellig familie/leerhotel met 18
ruime en lichte kamers in het pittoreske Elp. Hier maakt u kennis
met échte Drentse gastvrijheid. Elp, gelegen in het bruisende
hart van Drenthe is een unieke uitval plaats voor mooie (dag)
trips.
De hotelkamers zijn geschikt voor 2 personen en van alle
gemakken voorzien. Op enkele kamers kan er ook een extra bed
worden bijgeplaatst. Van de 18 kamers bevinden zich er 6 op
de begane grond. Deze kamers zijn van buitenaf toegankelijk en
hebben een mogelijkheid om buiten voor de kamer te zitten. De
overige 12 vindt u op de 1e etage (er is geen lift). Van de kamers
op de begane grond zijn er ook 2 aangepast voor mindervalide
gasten.
Brasserie Smaok
Ontdek onze Brasserie Smaok. Bij mooi weer is het goed
vertoeven op het zonnige terras onder het genot van een kopje
koffie met huisgemaakt gebak, een heerlijke lunch of borrel
met bittergarnituur! Onze chefs werken met passie en liefde en
dat proeft u terug in de gerechten. Wij hebben een regelmatig
wisselende menukaart en proberen zoveel mogelijk gebruik te
maken van seizoensgebonden producten.
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Kenmerken
• pure gastvrijheid
• ontspannend
• grandioze keuken
• persoonlijke service
• centrale toeristische plek
• pure rust
• ultiem genieten

Vanaf
€ 229

Geschiedenis van Drenthe
Tijdens deze vakantie fietst u langs plaatsen die de geschiedenis van Drenthe hebben bepaald;
zoals het Hunebedcentrum in Borger, de sporen in de boswachterij Exloo, Kamp Westerbork en
UNESCO Werelderfgoed Gevangenismuseum Veenhuizen.
Dag 1 ▪ Aankomst in Roden
U reist op eigen gelegenheid naar Roden, het
dorp van Ot en Sien. Dit zijn de hoofdpersonen
uit een serie Nederlandse kinderverhalen
van begin 1900, die het dagelijks leven uit die
tijd beschreven. In het Scheepstra Kabinet
in Roden kunt u de schoolsfeer van vroeger
herbeleven. Ook kunt u een bezoek brengen aan
het Speelgoedmuseum of Museum Havezate
Mensinge, met haar uniek historische en
authentieke inventaris die bewaard is gebleven.
Dag 2 ▪ Roden - Borger (ca. 59 km)
U fietst vandaag eerst naar Assen, de hoofdstad
van Drenthe. In het centrum toont het Drents
Museum u wisselende internationale topexposities en een groot deel van de Drentse
geschiedenis. Vervolgens fietst u over het
Drouwenerveld; een prachtig heide-, bos- en
vengebied. Bij het Boomkroonpad kunt u over
een stalen constructie door de toppen van de
bomen wandelen en het bos eens op een heel
andere manier bekijken. Tenslotte kunt u in het
Hunebedcentrum in Borger alles te weten komen
over de hunebedden en hun bouwers. Hier vindt
u ook het grootste hunebed van Nederland.

Dag 3 ▪ Van Borger - Elp (ca 58 km)
De route van vandaag gaat door de boswachterij
van Exloo en Odoorn. Hier vindt u verschillende
sporen uit het verleden, zoals een markesteen,
pingoruïne, hunebed en diverse grafheuvels.
Bij het unieke theehuis met uitkijktoren
“Poolshoogte” kunt u de koffiestop houden.
Daarna fietst u richting het Ellertsveld. Hier
speelde zich het verhaal af over de rovende reuzen
Ellert en Brammert, twee legendarische figuren
die hun naam gaven aan het openluchtmuseum
in Schoonoord. In de loop van de middag kunt u
genieten in het monumentendorp Orvelte.
Dag 4 ▪ Elp - Roden (ca. 57 km)
Na het ontbijt fietst u langs het voormalig
Kamp Westerbork. Hier krijgt u een beeld
van wat er in Nederland tijdens de Tweede
Wereldoorlog is gebeurd. Daarna fietst u
door het Fochteloërveen, een uniek stuk
hoogveen, naar het gevangenisdorp Veenhuizen.
Veenhuizen is onderdeel van de Koloniën van
Weldadigheid, welke in juli 2021 zijn benoemd
tot UNESCO Werelderfgoed. U kunt daar het
Nationaal Gevangenismuseum bezoeken, maar
ook de kaasmakerij Kaaslust en de bierbrouwerij
Maallust zijn zeker uw aandacht waard.

Fietsvakantie
4 dagen / 3 nachten
aankomst: dagelijks

Inbegrepen
• verblijf in 2-persoonskamer
• 3x ontbijt
• bagagetransport tussen hotels
• gratis parkeren
• routebeschrijving

Niet inbegrepen
• toeslag 1-persoonskamer
• entreegelden
• reserveringskosten € 20,• toeristenbelasting

Bij te boeken
• huur fiets
• huur e-bike

€ 50,€ 85,-

Accommodaties
• Hotel Onder de Linden in Roden
• Hotel Bieze in Borger
• Hotel De Koekoekshof in Elp

voor meer informatie www.metplezieropvakantie.nl
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Hunebed Highway Hotels

Hotel Talens

www.hoteltalens.nl

www.deoringermarke.nl

Sallandsestraat 51, 7741 HN Coevorden

Hoofdstraat 9, 7873 BB Odoorn

info@hoteltalens.nl

info@deoringermarke.nl

+ 31 (0) 524 - 516 251

+ 31 (0) 591 - 519 000

Brinkhotel
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Hotel De Oringer Marke

Hotel Eeserhof

www.brinkhotel.nl

www.eeserhof.nl

Brink o.z. 6, 9471 AE Zuidlaren

Dorpstraat 2, 9536 PD Ees

info@brinkhotel.nl

info@hotel-eeserhof.nl

+ 31 (0) 50 - 409 12 61

+31 (0) 599 - 238 638

Vanaf
€ 339

Hunebed Highway
Rondom de Hunebed Highway (N34) ligt een uniek gebied met volop natuur, cultuur en
geschiedenis. U overnacht in vier goede hotels in Ees, Zuidlaren, Odoorn en Coevorden, die samen
de Hunebed Highway Hotels hebben opgericht.
Dag 1 ▪ Aankomst in Ees
U reist op eigen gelegenheid naar het eerste
hotel in Ees. Een bezoek aan het Veenpark in
Bargercompascuum of het Wildlands Adventure
Zoo wordt bijzonder aanbevolen.
Dag 2 ▪ Ees - Zuidlaren (ca. 56 km)
In het Hunebedcentrum in Borger kunt u ervaren
hoe de hunebedbouwers duizenden jaren
geleden leefden en woonden. Direct naast het
Hunebedcentrum ligt het grootste hunebed van
Nederland. De benodigde stenen (tot 20.000
kilo per stuk) zijn zonder moderne werktuigen
vervoerd en gebruikt voor de bouw van de
hunebedden. Later op de dag fietst u over
het voormalig Kamp Westerbork. Voordat u in
Zuidlaren aankomst voor uw overnachting, fietst
u door het prachtige Nationaal Park Drentsche
Aa.
Dag 3 ▪ Zuidlaren - Odoorn (ca. 57 km)
Op het Balloërveld geniet u van de unieke
heide, vergraste heidebegroeiing, dennenbos,
veenmeertjes en kleine zandverstuivingen. Bij
Drouwen kunt u bij het Boomkroonpad over
een stalen constructie door de boomtoppen
wandelen en het bos eens vanuit een totaal

andere hoek bewonderen. Uw hotel bevindt zich
in het hart van Odoorn.
Dag 4 ▪ Odoorn - Coevorden (ca. 55 km)
Direct nadat u op de fiets bent gestapt komt u
langs het Eppiesbargje. Daarna gaat u door de
Valther- en Emmerdennen naar Emmen. Langs
Adventure Zoo Wildlands, vervolgt u de route
naar Nieuw-Amsterdam. Vincent van Gogh heeft
hier aan het einde van de 19e eeuw een tijdje
gewoond en gewerkt. Aan het einde van de
dag komt u aan in Coevorden. Een bezoekje aan
het kasteel van Coevorden, dat in gebruik is als
restaurant en het stedelijk museum zijn zeker
aan te bevelen.
Dag 5 ▪ Coevorden - Ees (ca. 60 km)
De molens van het prachtige brinkdorp Dalen
vormen aan het begin van uw fietsdag het
decor. In het dorpje Gees kunt u genieten
van het beschermd dorpsgezicht en de fraaie
beeldentuin. Via de Mepperdennen fietst u
vervolgens naar het monumentendorp Orvelte,
het oerdorp van Drenthe. Eenmaal in Ees
aangekomen is het helaas alweer tijd voor uw
thuisreis.

Fietsvakantie
5 dagen / 4 nachten
aankomst: dagelijks

Inbegrepen
• verblijf in 2-persoonskamer
• 4x ontbijt en 1x diner
• bagagetransport tussen hotels
• gratis parkeren
• routebeschrijving

Niet inbegrepen
• toeslag 1-persoonskamer
• entreegelden
• reserveringskosten € 20,• toeristenbelasting

Bij te boeken
• huur fiets
• huur e-bike

€ 63,€ 125,-

Accommodaties
• Hotel Eeserhof in Ees
• Brinkhotel in Zuidlaren
• Hotel De Oringer Marke in
Odoorn
• Hotel Talens in Coevorden

voor meer informatie www.metplezieropvakantie.nl
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Hotel Talens
www.hoteltalens.nl
Sallandsestraat 51
7741 HN Coevorden
info@hoteltalens.nl
+ 31 (0) 524 - 516 251

Wilt u er even een paar daagjes lekker tussenuit? Heerlijk wandelen of fietsen door de mooie Drentse
omgeving of gewoon genieten van rust, natuur en gezelligheid? Kom dan naar Coevorden en laat
u door Cora & Harry Talens en het team van Hotel Talens verrassen. Op ons naastgelegen eigen
parkeerterrein kunt u gratis parkeren. Ook is er een lift aanwezig in het gebouw en is er airconditioning
in het hele gebouw en de kamers.
U bent de hele dag welkom in ons sfeervolle restaurant. Of u nu afspreekt voor een kopje koffie
met een vriend of vriendin, of een zakelijke meeting in Coevorden heeft, de medewerkers van Hotel
Restaurant Talens staan voor u klaar!
Coevorden ligt in de driehoek Hoogeveen, Hardenberg en Emmen. Hotel Talens ligt op steenworp
afstand van het Arriva-station in Coevorden en het centrum. Plopsaland ligt op 5 minuten rijden
afstand, Slagharen op 10 minuutjes en Wildlands Adventure Zoo Emmen op een kwartiertje!

Hotel & Restaurant Wesseling

www.hotelwesseling.nl
Brink 26
7991 CH Dwingeloo
info@hotelwesseling.nl
+ 31 (0) 521 591 544

Dwingeloo staat synoniem voor natuur!
In het hart van Drenthe gelegen tussen twee nationale parken en op steenworp afstand van de
Weeribben-Wieden vindt u Hotel & Restaurant Wesseling, het oudste familiehotel van Nederland
(sinds 1662). Vanuit het hotel kunt u fietsen, wandelen en mountainbiken over tal van (on)verharde
paden in de Drentse bossen, heide of langs de rijke cultuurhistorie zoals hunebedden en grafheuvels.
De menukaart van het restaurant is zeer divers en wordt bereid met lokale en verse producten. Of u nu
kiest voor een kop koffie met onze ‘wereldberoemde’ huisgemaakte appelcake, een smakelijke lunch,
klein hapje tussendoor of een verrassend culinair diner, bij ons kunt u de hele dag door genieten.
Het hotel beschikt over comfortabele kamers met kingsize bedden, lift, een eigen parkeerplaats,
fietsenstalling en oplaadpunten voor zowel de elektrische fiets als auto. Maak u op voor een vertrek
naar een plek waar gastvrijheid mensen op het lijf is geschreven!
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Vanaf
€ 499

Grote ronde door Drenthe
Deze 7-daagse fietsvakantie neemt u mee op ontdekkingstocht door Drenthe. De oerprovincie
wordt gekenmerkt door mooie natuur, rust en ruimte. Een afwisselend landschap van bos, heide,
vennetjes en zandverstuivingen.
Dag 1 ▪ Aankomst in Exloo
U komt aan in Exloo voor uw overnachting.
Dag 2 ▪ Exloo - Erica (ca. 56 km)
Vanaf Exloo fietst u langs het Bargerveen, een
veenpark van meer dan 2000 hectare, waar het
nog echt stil is. U overnacht in Erica. Hier kunt u
het Smalspoormuseum bezoeken.
Dag 3 ▪ Erica - Coevorden (ca. 57 km)
Eerst fietst u langs de Zandstrooiboerderij in
Schoonebeek. Ook is er een expositie van de
NAM over de winning van aardolie en -gas.
Vervolgens komt u langs het oude woonhuis van
Vincent van Gogh, waar hij bijna 150 jaar geleden
heeft gewoond en gewerkt. Aan het einde van
deze fietstocht komt u aan in de historische stad
Coevorden.
Dag 4 ▪ Coevorden - Dwingeloo (ca. 55 km)
Via de beeldentuin bij Gees fietst u naar
het Dwingelderveld. Dit is het grootste
natte heidegebied van West-Europa. In het
bezoekerscentrum kunt u meer te weten
komen over het ontstaan en het beheer van het
waardevolle heidelandschap. U overnacht in het
gezellige brinkdorp Dwingeloo.

Dag 5 ▪ Dwingeloo - Roden (ca. 60 km)
De route van vandaag gaat door het Nationaal
Park Drents-Friese Wold, een van de grootste
natuurgebieden van Nederland. Vervolgens fietst
u door naar het gevangenisdorp Veenhuizen,
welke in 2021 is benoemd tot UNESCO
Werelderfgoed. U overnacht in Roden.
Dag 6 ▪ Roden - Assen (ca. 60 km)
Vandaag fietst u door de Onlanden naar
Eelde. Hier kunt u naar het Internationale
Klompenmuseum en Museum De Buitenplaats.
Door de natuur van de Drentsche Aa fietst
u naar het centrum van Assen voor diner en
overnachting in Hotel de Jonge in Assen.
Dag 7 ▪ Assen - Exloo (ca. 60 km)
Vanaf Assen fietst u over het Balloërveld naar
Borger. Bij het Boomkroonpad kunt u over een
stalen constructie wandelen door de toppen van
de bomen. In het Hunebedcentrum ziet u hoe de
hunebedden gebouwd zijn en hoe de bewoners
in die tijd geleefd hebben. In Exloo aangekomen
dient u de thuisreis te aanvaarden en kunt u
terugblikken op een leuke afwisselende vakantie.

Fietsvakantie
7 dagen / 6 nachten
aankomst: dagelijks

Inbegrepen
• verblijf in 2-persoonskamer
• 6x ontbijt
• bagagetransport tussen hotels
• gratis parkeren
• routebeschrijving

Niet inbegrepen
• toeslag 1-persoonskamer
• entreegelden
• reserveringskosten € 20,• toeristenbelasting

Bij te boeken
• huur fiets
• huur e-bike

€ 75,€ 190,-

Accommodaties
• Fletcher Hotel De Hunzebergen
in Exloo
• Hotel Zuiddrenthe in Erica
• Hotel Talens in Coevorden
• Hotel Wesseling in Dwingeloo
• Hotel Onder de Linden in Roden
• Hotel De Jonge in Assen

voor meer informatie www.metplezieropvakantie.nl
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Strafkolonie,
pauperparadijs en
gevangenisdorp:
Veenhuizen was
het allemaal

het
gevangenis
museum
laat je vrij
www.gevangenismuseum.nl
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Vanaf
€ 249

Noord-Drenthe
In de Kop van Drenthe geniet u in alle rust van de prachtige natuur. Hier wisselen open water,
moerasgebieden, hoogveen en graslanden elkaar af. Ontdek daarnaast de verhalen van de
paupers in gevangenisdorp Veenhuizen tot de havezaten van de rijke Groningers.
Dag 1 ▪ Aankomst in Roden
U reist op eigen gelegenheid naar uw hotel
in Roden, het dorp van Ot en Sien. Dit zijn
de hoofdpersonen uit een serie Nederlandse
kinderverhalen van begin 1900, die het dagelijks
leven uit die tijd beschreven. Uw overnachting is
in hotel Onder de Linden in Roden.
Dag 2 ▪ Roden - Roden (ca. 60 km)
De fietstocht van vandaag gaat via het
Mensingebos naar Veenhuizen. Het Nationaal
Gevangenismuseum is onderdeel van de
Koloniën van Weldadigheid, die in juli 2021 zijn
benoemd tot UNESCO Werelderfgoed. De route
vervolgt door het Norgerholt, één van de oudste
loofbossen van Nederland, en het veelzijdige
brinkdorp Norg, waarna u weer terug fietst naar
uw hotel.
Dag 3 ▪ Roden - Anloo (ca. 51 km)
Via de Onlanden fietst u naar Eelde. Hier kunt
u een uitstapje maken naar het Internationaal
Klompenmuseum, Museum de Buitenplaats
voor figuratieve kunst of het Muziek Museum
Vosbergen. Vanaf hier fietst u het Nationaal Park
Drentsche Aa in. Dit is het best bewaarde beeken esdorpenlandschap van West-Europa. Via het

Noordlaarderbos en de Gasterse Duinen fietst u
naar uw hotel in Anloo. U verblijft de komende
twee nachten in Hotel de Koningsherberg
Dag 4 ▪ Anloo - Anloo (ca. 48 km)
Op de route van vandaag ligt onder meer het
natuurgebied Drouwenerzand. Hier kunt u het
Boomkroonpad beleven, waarbij het pad door de
toppen van de bomen gaat. In hunebedhoofdstad
Borger kunt u het Hunebedcentrum bezoeken.
Hier ontdekt u de oertijd, het grootste
hunebed van Nederland en het leven van de
hunebedbouwers. Via de boswachterij Anloo
komt u weer terug bij uw hotel.
Dag 5 ▪ Anloo - Roden (ca. 56 km)
Vandaag fietst u eerst door het Strubben
Kniphorstbosch, een uniek stuk natuur en
landschap tussen Schipborg en Annen. Over de
heide van het Balloërveld bereikt u Assen. Hier
kunt u het Drents Museum bezoeken. Via de
kleine esdorpen Peest, Langelo en Lieveren komt
u weer aan in Roden. Hiermee komt er een einde
aan uw vakantie en reist u op eigen gelegenheid
huiswaarts.

Fietsvakantie
5 dagen / 4 nachten
aankomst: dinsdag,
vrijdag en zondag

Inbegrepen
• verblijf in 2-persoonskamer
• 4x ontbijt
• bagagetransport tussen hotels
• gratis parkeren
• routebeschrijving

Niet inbegrepen
• toeslag 1-persoonskamer
• entreegelden
• reserveringskosten € 20,• toeristenbelasting

Bij te boeken
• huur fiets
• huur e-bike

€ 65,€ 115,-

Accommodaties
• Hotel Onder de Linden in Roden
• Hotel De Koningsherberg
in Anloo

voor meer informatie www.metplezieropvakantie.nl
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Landhotel Diever
www.landhoteldiever.nl
Groningerweg 6
7981 LA Diever
info@landhoteldiever.nl
+ 31 (0) 521 - 594 114

Landhotel Diever grenst direct aan een Nationaal Park. Het hotel, vroeger een armenwerkhuis,
beschikt over 17 kamers en 1 appartement. Alle kamers bevinden zich op de begane grond. Gelegen
aan een bosweg is er volop rust en ruimte. Het is er ’s avonds écht stil en donker. Het bos is alle
jaargetijden prachtig. Er is een grote kans op het spotten van reeën en bijzondere vogels. Wandelaars,
fietsers, ruiters en natuurliefhebbers kunnen hier hun hart ophalen.
Zomers is het heerlijk toeven op het landelijke terras. In de serre heeft u een prachtig uitzicht over de
weilanden. Gastvrijheid staat voorop met regelmatig livemuziek. De keuken serveert streekgerechten.
Laat u verrassen!
Het centrum van het toeristische brinkdorp Diever bevindt zich op loopafstand, even voorbij het
prehistorische hunebed. Assen, Meppel, Westerbork, Orvelte en Veenhuizen liggen op slechts een
half uurtje rijden.

Hotel Zwartewater
www.hotelzwartewater.nl
De Vlakte 20
8064 PC Zwartsluis
info@hotel-zwartewater.nl
+ 31 (0) 38 - 386 64 44

Beleving aan het water! Hotel Zwartewater is de uitvalsbasis om de prachtige kop van Overijssel en
het waterrijke Nationaal Park Weerribben-Wieden te ontdekken. Uitstekende fiets -en wandelpaden
met knooppunten voeren u langs de mooiste plekken in deze gebieden. Na afloop kunt u op ons
terras aan het water heerlijk genieten van een kopje koffie, drankje of diner. Beleef het weidse
uitzicht over de gelijknamige rivier het Zwartewater met voorbijvarende (beroeps) schepen, bootjes
en het rivierlandschap.
Hotel Zwartewater beschikt over 51 stijlvolle hotelkamers die van alle gemakken zijn voorzien. De
ruime kamers van Hotel Zwartewater zijn voorzien van telefoon, radio, televisie en een compleet
uitgeruste badkamer. Tijdens uw verblijf kunt u ook gebruikmaken van onze moderne bowlingbaan
met gezellige bar, een baantje trekken in ons zwembad of tegen betaling heerlijk relaxen in onze
sauna.
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Vanaf
€ 389

Giethoorn en 3 Nationale Parken
Geniet van het Venetië van het Noorden (Giethoorn) en de Nationale Parken Weerribben-Wieden,
Drents-Friese Wold en Dwingelderveld; elk met een eigen uniek karakter.
Dag 1 ▪ Aankomst in Zwartsluis
U reist op eigen gelegenheid naar hotel
Zwartewater in Zwartsluis, waar u de komende
twee nachten te gast bent. Vanavond is er een
diner inbegrepen.
Dag 2 ▪ Zwartsluis - Zwartsluis (ca. 58 km)
Vandaag staat een rondrit door het Nationaal
Park Weerribben-Wieden op het programma.
Dit gebied is voorgedragen als UNESCO
Nationaal Park van Wereldklasse en heeft
unieke kenmerken. Het is het grootste nog
functionerende laagveengebied in Europa, met
unieke dier- en plantensoorten. De route maakt
gebruik van het pontje bij Jonen (ticket niet
inbegrepen). Rond lunchtijd komt u door het
dorpje Blokzijl. Aan het einde van de fietstocht
komt u weer aan bij Hotel Zwartewater voor uw
overnachting.
Dag 3 ▪ Zwartsluis - Diever (ca. 57 km)
De fietstocht van vandaag gaat door Giethoorn en
langs een aantal leuke musea. Giethoorn wordt
ook wel het Venetië van het Noorden genoemd
en is zeker de moeite waard om te bezoeken. Dit
dorp bevat allemaal kleine eilandjes die door
176 bruggen met elkaar verbonden zijn. Op deze

eilandjes staan talloze rietgedekte boerderijen
welke kenmerkend zijn voor Giethoorn. Aan het
einde van de middag fietst u het Nationaal Park
Drents-Friese Wold binnen en bereikt u uw hotel
in Diever. Wanneer u in Dwingeloo overnacht,
fietst u over het Holtingerveld. Het diner is
vandaag bij de reissom inbegrepen.
Dag 4 ▪ Diever - Diever (ca. 58 km)
Uw tocht van vandaag gaat door het Nationaal
Park Drents-Friese Wold. Met ruim 6000 hectare
bos, heide, stuifzand en beekdalgraslanden is dit
één van grootste natuurgebieden van Nederland.
Aan het einde van de rondrit komt u weer aan bij
uw hotel voor uw overnachting.
Dag 5 ▪ Diever - Zwartsluis (ca. 57 km)
Vrijwel direct nadat u op de fiets bent gestapt
fietst u door het Nationaal Park Dwingelderveld.
In de loop van de middag fietst u door Meppel
langs het Drukkerijmuseum. Aan het einde van de
fietstocht komt u weer aan bij hotel Zwartewater
in Zwartsluis. Nog even uw koffers in de auto en
dan kan de thuisreis beginnen.

Fietsvakantie
5 dagen / 4 nachten
aankomst: zondag

Inbegrepen
• verblijf in 2-persoonskamer
• 4x ontbijt en 2x diner
• bagagetransport tussen hotels
• gratis parkeren
• routebeschrijving

Niet inbegrepen
• toeslag 1-persoonskamer
• entreegelden
• reserveringskosten € 20,• toeristenbelasting
• veerpont (ter plaatse contant
te betalen)

Bij te boeken
• huur fiets
• huur e-bike

€ 60,€ 125,-

Accommodaties
• Hotel Zwartewater in Zwartsluis
• Landhotel Diever in Diever
of Hotel Wesseling in Dwingeloo

voor meer informatie www.metplezieropvakantie.nl
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Hotel ‘t Heerenlogement
www.heerenlogement.nl
Franekereind 23
8861AA Harlingen
info@heerenlogement.nl
+31 (0) 517 415 846

Met een overnachting in Hotel Restaurant ‘t Heerenlogement in de havenstad Harlingen kiest u
voor een prettige overnachting op een zeer mooie locatie. Middenin deze Friese havenstad staat dit
historische hotel met vele karakteristieke details. Gelegen op steenworp afstand van stadscentrum,
havens (veerboten) en treinstation.
Het hotel beschikt over een bar en restaurant waar u ‘s avonds heerlijk kunt dineren. `s Ochtends kunt
u genieten van een heerlijk ontbijt in Restaurant The Swan op de begane grond van het hotel. Voor
zowel de zakelijke als toeristische gast zorgen wij met het gehele team voor een prettige thuisbasis.
De gastvrijheid en persoonlijke service staan bij ons hoog in het vaandel.
Wij heten u van harte welkom in ons hotel!

Wrakkenmuseum Terschelling
www.wrakkenmuseum.nl
Formerum Zuid 13
8894 KH Formerum
Hille@wrakkenmuseum.nl
+ 31 (0) 562 - 449305

Eigenaar en wrakduiker Hille van Dieren verzamelt al vanaf 1975 opgedoken inventarisstukken van de
vele scheepswrakken rondom het eiland Terschelling. Het museum ligt vol rariteiten uit de periode
1650 tot heden. Een spannend museum voor grote en kleine mensen.
Het museum is gevestigd in een authentieke Terschellinger boerderij, waarvan het dragende gedeelte
gemaakt is van de restanten van het Noorse barkschip CYPRIAN dat in 1905 bij Terschelling verging.
Door Terschellinger duikers zijn er sinds 1976 een kleine 150 scheepswrakken opgespoord. Zowel
van moderne als historische schepen. Hieruit zijn in de loop der jaren duizenden uiteenlopende
voorwerpen opgedoken. Er worden talrijke vondsten van het strand getoond, variërend van de
inhoud van aangespoelde containers tot de bekende ‘briefjes in fles’. Er is een speciale expositie over
de werkzaamheden door de helmduikers op het wrak van het goudschip ‘LUTINE’.

36

Vanaf
€ 299

Waddenzee en IJsselmeer
Tijdens deze vakantie heeft u de mogelijkheid om met de veerboot over de Waddenzee te varen
naar de eilanden Vlieland en/of Terschelling en daar een dagje te fietsen. Ook ontdekt u de
geschiedenis van de omgeving van Harlingen en Hindeloopen.
Dag 1 ▪ Aankomst in Harlingen
Aankomst in de loop van de middag in Hotel ‘t
Heerenlogement in de havenstad Harlingen.
Dag 2 ▪ Harlingen - Harlingen (ca. 25 of 40 km)
Vandaag heeft u keuze uit 3 fietsroutes, u kunt
aan land blijven of u pakt de veerboot richting
Vlieland of Terschelling (kosten overtocht niet
inbegrepen).
Dag 3 ▪ Harlingen - Hindeloopen (ca. 35 of 52 km)
Vandaag fietst u van Harlingen langs het
IJsselmeer naar Hindeloopen. Op de route
komt u langs de beroemde kazematten van
Korwerderzand. U verblijft zowel woensdag als
donderdag in het eenvoudige Skipshotel op de
unieke locatie van de jachthaven in Hindeloopen.
Dag 4 ▪ Hindeloopen - Hindeloopen (ca. 54 km)
De route van vandaag gaat vrijwel direct naar het
Schaatsmuseum. Daarna gaat de tocht naar de
bekende Hanzestad Stavoren. De fietstocht wordt
vervolgd langs de kustlijn van het IJsselmeer.
Op het terras van restaurant De Potvis, aan het
IJsselmeer, kunt u de zandbanken zien die in de
sage van Het Vrouwtje van Stavoren een hoofdrol
speelden. Deze zandbanken hebben het verval

van de havenstad Stavoren ingeluid. Daarna door
het bosrijke gebied rondom Bakhuizen en door
het waterrijke Fluessen terug naar Hindeloopen
voor uw overnachting.
Dag 5 ▪ Hindeloopen - Harlingen (ca. 54 km)
Na het ontbijt stapt u op de fiets voor een mooie
tocht door Friesland. U maakt gebruik van
het kleine voet-/fietspontje (niet inbegrepen)
bij It Heidenskip. Daarna fietst u door het
palingdorpje Heeg. In de stad Bolsward kunt u
heerlijk lunchen aan het marktplein en genieten
van de prachtige binnenstad met het oude
stadhuis en de Broerekerk. Vanaf Bolsward is het
nog 1,5 uur fietsen voordat u weer in Harlingen
aankomt. Hier is uw vakantie ten einde en kunt u
de thuisreis aanvaarden.
Deze vakantie is te verlengen tot 6 dagen, met
een extra nacht in Harlingen. Hierdoor kunt u
fietsen op de eilanden Vlieland en Terschelling.
Aankomst is dan op zondag. Kijk voor meer
informatie op: www.metplezieropvakantie.nl/
fietsvakantie-waddenzee-ijsselmeer

Fietsvakantie
5 dagen / 4 nachten
aankomst: maandag

Inbegrepen
• verblijf in 2-persoonskamer
• 4x ontbijt
• bagagetransport tussen hotels
• routebeschrijving

Niet inbegrepen
• toeslag 1-persoonskamer
• entreegelden
• reserveringskosten € 20,• toeristenbelasting
• overtocht
• veerpont (ter plaatse contant
te betalen)

Bij te boeken
• huur fiets
€ 75,- *
• huur e-bike € 150,-*
* fietshuur vanaf dag 3

Accommodaties
• Hotel ‘t Heerenlogement in
Harlingen
• Skipshotel in Hindeloopen

voor meer informatie www.metplezieropvakantie.nl
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Vanaf
€ 269
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Voordelig genieten in Twente
Tijdens deze voordelige fietsvakantie ontdekt u de mooie omgeving tussen Ootmarsum en
Hellendoorn. U fietst door verschillende natuurgebieden en komt langs diverse rijksmonumenten.
Dit betekent dat u optimaal van Twente kunt genieten zonder dat het veel hoeft te kosten.
Dag 1 ▪ Aankomst in Ootmarsum
Ootmarsum is een authentiek middeleeuws
stadje met mooie vakwerkhuisjes, kinderkopjes
en oude waterputten. In het openluchtmuseum
waant u zich helemaal in het oude Twente. U
overnacht de komende twee nachten in Hotel
Wyllandrie; een eenvoudig maar bijzonder
gastvrij hotel op de top van de Kuiperberg.
Dag 2 ▪ Ootmarsum - Ootmarsum (ca. 50 km)
Vandaag fietst u een mooie route aan de
zuidoostkant van Ootmarsum. Eerst fietst u
via Oud Ootmarsum naar Denekamp met zijn
gezellige dorpsplein. Hierna gaat u verder naar
Lutterzand; een uitgestrekt natuurgebied met
dennenbossen, heideveldjes en het riviertje de
Dinkel. Voordat u weer in Ootmarsum aankomt,
komt u langs nog een mooi (Natura 2000)
natuurgebied: Achter de Voort, Agelerbroek en
Voltherbroek (AVAV).
Dag 3 ▪ Ootmarsum - Hellendoorn (ca. 56 km)
De route van vandaag leidt u van Ootmarsum
naar Hellendoorn. Onderweg komt u door
natuurgebied het Springendal; tevens onderdeel
van Natura 2000. Dit stukje Twente heeft als
bijnaam ‘De tuin van Nederland’. U verblijft de
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komende twee nachten in Hotel Hellendoorn;
een kleinschalig hotel dat wordt gekenmerkt
door de Twentse bescheidenheid en gastvrijheid.
Dag 4 ▪ Hellendoorn - Hellendoorn (ca. 50 km)
Vandaag fietst u een mooie route door het
Nationaal Park Sallandse Heuvelrug. Paarse heide
zo ver het oog reikt, afgewisseld met uitgestrekte
bossen. Het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug
is de perfecte plek voor wie op zoek is naar
rust en ontspanning. Het gebied is ontstaan
in de voorlaatste ijstijd, waarbij schuivend ijs,
smeltwater en stuivend zand de basis hebben
gevormd van het huidige landschap. De route
slingert links- en rechtsom de vele heuvels die
het gebied kent.
Dag 5 ▪ Hellendoorn - Ootmarsum (ca. 53 km)
Op deze laatste dag fietst u via Nijverdal,
Rijssen en Almelo weer terug naar
Ootmarsum. Onderweg komt u langs een
aantal bijzondere bezienswaardigheden, zoals
Huis Almelo, kunstgalerie ’t Vossenveen, het
brugwachtershuisje Fraans Marie en beschermd
dorpsgezicht Het Stift. Vanaf de Kuiperberg
kunt uitkijken over Oldenzaal, Hengelo, Schloss
Bentheim en Nordhorn.

© Ebo Fraterman | MarketingOost

Fietsvakantie
5 dagen / 4 nachten
aankomst: maandag

Inbegrepen
• verblijf in 2-persoonskamer
• 4x ontbijt
• bagagetransport tussen hotels
• gratis parkeren
• routebeschrijving

Niet inbegrepen
• toeslag 1-persoonskamer
• entreegelden
• reserveringskosten € 20,• toeristenbelasting

Bij te boeken
• huur fiets
• huur e-bike

€ 50,€ 100,-

Accommodaties
• Hotel Wyllandrie in Ootmarsum
• Fletcher Hotel-Restaurant
Hellendoorn in Hellendoorn

Vanaf
€ 349

Door het landschap van Van Gogh
Ontdek de rijke natuur en cultuur van Brabant. Hier zijn veel plekken te vinden die aan de
wereldberoemde kunstschilder Vincent van Gogh herinneren. Hij groeide hier op en vond zijn
inspiratie in het Brabantse landschap. Geniet zelf ook van deze schilderachtig mooie omgeving!
Dag 1 ▪ Aankomst in Eindhoven
Eindhoven is een bruisende stad die bekend staat
om zijn hightech en innovatieve bedrijven, zoals
Philips. Daarnaast kunt u in het gezellige centrum
van Eindhoven heerlijke shoppen of een terrasje
pakken.
Dag 2 ▪ Eindhoven - Eindhoven (Ca. 50 km)
Vandaag fietst u een mooie route ten oosten van
Eindhoven, maar u gaat eerst zuidelijk naar Aalst.
Dit dorp telt zeven rijksmonumenten, waaronder
de Aalstermolen en diverse woningen. Net
buiten Aalst ligt een bosrijk gebied met daarin
als blikvanger het Meeuwven. Via het prachtige
natuurgebied de Groote Heide (Leenderheide)
fietst u naar de Strabrechtse Heide & Beuven.
Langs het Eindhovens Kanaal fietst u vervolgens
terug naar Eindhoven.
Dag 3 ▪ Eindhoven - Den Bosch (Ca. 50 km)
In Brabant zijn veel plekken te vinden die aan
Vincent van Gogh herinneren en vandaag
treedt u in zijn voetsporen. Allereerst fietst u
over het beroemde Van Gogh-Roosegaarde
fietspad richting Nuenen. Onderweg komt u
langs de Watermolen van Opwetten, welke Van
Gogh meerdere keren heeft geschilderd. Via

de natuurgebieden Sonse Heide, De Scheeken
en Landgoed Venrode komt u aan bij uw hotel
in ’s-Hertogenbosch (officieus Den Bosch
genoemd). Hier kunt u varen over de Binnendieze
of het Noordbrabants Museum bezoeken.
Dag 4 ▪ Den Bosch - Den Bosch (Ca. 58 km)
Via de Emmamolen in Nieuwkuijk fietst u naar
het Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen.
Hier vindt u bos, heide en vooral veel zand. Het
is één van de grootste stuifzandgebieden van
West-Europa. Daarna fietst u naar de sfeervolle
vestingstad Heusden. Langs de Maas fietst u
weer terug het centrum van Den Bosch in.
Dag 5 ▪ Den Bosch - Eindhoven (Ca. 59 km)
Wanneer u Den Bosch achter u heeft gelaten,
fietst u tussen de Lunettenkazerne en Van
Brederodekazerne door, langs het Nationaal
Monument Kamp Vught en langs de rand van
de Vughtse Heide. In het landschapspark van
Sparrendaal bevindt zich een neogotische folly
in de vorm van een kunstmatige ruïne. Via de
natuurgebieden Kampina en de Oirschotse Heide
bereikt u Eindhoven.

Fietsvakantie
5 dagen / 4 nachten
aankomst: zaterdag

Inbegrepen
• verblijf in 2-persoonskamer
• 4x ontbijt
• bagagetransport tussen hotels
• routebeschrijving

Niet inbegrepen
• toeslag 1-persoonskamer
• entreegelden
• reserveringskosten € 20,• toeristenbelasting

Bij te boeken
• huur fiets
• huur e-bike

€ 55,€ 140,-

Accommodaties
• Inntel Hotels Art Eindhoven
• Hotel Central in Den Bosch

voor meer informatie www.metplezieropvakantie.nl
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Hotel Central
www.hotel-central.nl
Burg. loeffplein 98
5211 RX ‘s-Hertogenbosch
info@hotel-central.nl
+ 31 (0) 73 - 692 69 26

Geniet van onze prachtige locatie, gevestigd aan de Bossche Markt, centraler kun je het niet hebben
in Den Bosch. Met natuurgebied het Bossche Broek om de hoek, is Golden Tulip Hotel Central de
perfecte beginplek om te genieten van de prachtige natuur in Noord-Brabant!
Sinds 1905 bieden wij dé plek om te overnachten aan in Den Bosch. Kom snel genieten van de
eigentijdse charme bij Golden Tulip Hotel Central.
Onze serre geeft al een proefje van de natuur, het is dé urban jungle met het vele groen. Genieten van
de Noord-Brabantse natuur begint bij Hotel Central!

Vestingstad Heusden
www.bezoekdelangstraat.nl/
waar-ga-ik-heen/
vestingstad-heusden
Pelsestraat 17
5256 AT Heusden
info@rbtdelangestraat.nl
+ 31 (0) 85 - 006 87 63

Heusden, een unieke vestingstad aan de Maas met een rijke geschiedenis. De stad is rond 1200
ontstaan en na een glorieuze tijd in verval geraakt. Door een grondige restauratie ontving Heusden in
1978 de hoogste Europese restauratie-onderscheiding: de ‘Europa Nostra’. Wandelend door de stad
ontdekt u de vele bezienswaardigheden; zoals de mooie gerestaureerde gevels, de fundamenten van
het kasteel, de Sint Catherinakerk, de historische haven en de groene stadswallen. Daarnaast vindt u
er bijzondere winkels, galerieën, toprestaurants met gezellig terrassen en ruime jachthavens.
Vanaf Heusden kunt u een rondvaart maken over de Maas en het Heusdens Kanaal, langs het dorpje
Wijk en Aalburg. Op de Afgedamde Maas komt u langs de dorpjes Nederhemert en het dorpje
Wellseind. In dit stukje beschermd natuurgebied zijn tal van watervogels te ontdekken. Vanaf het
water geniet u van een afwisselend landschap met havens, woonschepen, een pontje dat overvaart,
molens en uitgestrekte uiterwaarden.
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Vanaf
€ 339

Het mooiste van Brabant
Tijdens deze fietsvakantie komt u door de mooiste plekken van Brabant. Van Den Bosch tot aan
de Biesbosch; door Heusden, de Loonse en Drunense Duinen en over het Halve Zolenpad.
Dag 1 ▪ Aankomst in Den Bosch
U reist op eigen gelegenheid naar de vestingstad
Den Bosch. In deze historische binnenstad vindt
u prachtige eeuwenoude monumenten, zoals de
iconische Sint-Janskathedraal, en leuke winkels.
U verblijft de komende twee nachten in het
4-sterren Hotel Central.
Dag 2 ▪ Den Bosch - Den Bosch (ca. 58 km)
Op deze dag gaat u de omgeving aan de
zuidoostkant van Den Bosch verkennen.
Onderweg naar Sint-Michielsgestel komt u
langs het Museum Romeins Halder. In Boxtel
kunt u nog verder terug in de tijd, hier staat het
Oertijdmuseum. Vervolgens komt u bij het bijna
duizend jaar oude Kasteel Heeswijk.
Dag 3 ▪ Den Bosch - Made (ca. 58 km)
Via de noordkant verlaat u Den Bosch en fietst u
naar Heusden. Dit is een sfeervolle vestingstad.
In deze stad met schilderachtige straatjes en
smalle steegjes ontdekt u tal van eeuwenoude,
goed bewaarde panden en gevels met mooie
gevelstenen. Hierna fietst u naar de Loonse
en Drunense Duinen; een van de grootste
stuifzandgebieden van West-Europa. U overnacht
in het 4-sterren Hotel de Korenbeurs in Made.

Dag 4 ▪ Made - Made (ca. 61 km)
Vandaag fietst u door de prachtige natuur
van Nationaal Park De Biesbosch. Dit
beschermde natuurgebied is het grootste
zoetwatergetijdengebied van Europa. Vervolgens
fietst u naar het Biesbosch MuseumEiland.
Vanaf hier heeft u de mogelijkheid om een
rondvaart te maken door het natuurgebied. De
fietsroute vervolgt door de prachtige natuur tot
aan Geertruidenberg. Deze oude vestingstad is
een oase van rust en vanaf de terrasjes aan de
historische markt heeft u een prachtig uitzicht op
de Geertruidskerk. Vanaf hier is het nog een klein
stukje voordat u weer in Made bent.
Dag 5 ▪ Made - Den Bosch (ca. 60 km)
Tijdens de route van Made naar Den Bosch komt
u eerst door de Vrachelse Heide, een voormalig
heide- en stuifzandgebied wat tegenwoordig
overwegend uit naaldbos bestaat. Even voor Den
Bosch komt u langs recreatieplas De IJzeren Man,
vernoemd naar de stoombaggermolen die hem
groef. Langs het Drongelens Kanaal fietst u de
stad Den Bosch weer in en rest alleen nog de reis
naar huis.

Fietsvakantie
5 dagen / 4 nachten
aankomst: maandag

Inbegrepen
• verblijf in 2-persoonskamer
• 4x ontbijt
• bagagetransport tussen hotels
• routebeschrijving

Niet inbegrepen
• toeslag 1-persoonskamer
• entreegelden
• reserveringskosten € 20,• toeristenbelasting

Bij te boeken
• huur fiets
• huur e-bike

€ 55,€ 140,-

Accommodaties
• Hotel Central in Den Bosch
• Hotel de Korenbeurs in Made

voor meer informatie www.metplezieropvakantie.nl
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en meer...

Diverse fietsvakanties in Europa
Door intensieve samenwerkingen met diverse zeer gewaardeerde touroperators, bieden wij nu
ook reizen buiten Nederland aan. Op deze pagina lichten we een aantal mooie fietsvakanties uit.
Duitsland ▪ Donau en natuurpark Altmühltal
Tijdens deze bijzondere fietsvakantie worden de
mooiste plekken van de Donau en Altmühltal
gecombineerd. Beginnend in UNESCO Werelderfgoedstad Regensburg met zijn bijna volledig
bewaard gebleven oude binnenstad. Na een korte
boottocht vervolgt de route door hopvelden,
glooiende rivierdalen en door het minder
bekende Wellheimer Trockental (Urdonautal).
Het gaat verder door de romantische Altmühltal
en langs mooie stadjes naar Kelheim, waar de
Altmühl uitmondt in de Donau. De reis eindigt
weer in Regensburg.
Duitsland/Oostenrijk ▪ Van Passau naar Wenen
De klassieke Donauradweg is door de ADFC
uitgeroepen
tot
populairste
fietsroute.
Deze fietsvakantie begint in de sfeervolle
drierivierenstad Passau; waar de Donau, de Inn
en de Ilz bijeenkomen. Vanaf hier fietst u langs
de Donau naar de Zwarte Zee. Het grotendeels
autovrije en vlakke fietspad leidt u onder andere
langs Linz, de Abdij van Melk en het UNESCO
Werelderfgoed Wachau. Een fietstocht langs
de Donau is een bijzondere ervaring - culinair,
cultureel en altijd dicht bij de natuur!
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Duitsland ▪ Potsdam en Brandenburg
De Duitse deelstaat Brandenburg is met de
combinatie van bossen, meren en weilanden
een erg mooie fietsregio. Ontdek het prachtige
landschap terwijl u over het Havelfietspad langs
de Templiner See fietst. Onderweg zijn er talrijke
bezienswaardigheden, zoals Slot Sanssouci en
diverse andere kastelen, dus gegarandeerd een
afwisselende fietsvakantie.
België ▪ West-Vlaanderen en de kust
Het gebied tussen Brugge en het achterland
van de kust is een aangename fietsstreek.
Tijdens deze vakantie fietst u van winkelstad
Roeselare naar Ieper, met de mooie Lakenhallen.
Vervolgens door de Vlaamse Westhoek, een
streek die getekend is door oorlog en geweld,
en langs de mooiste plekjes van het Heuvelland.
In het vlakke landschap ziet u de torens van de
dorpskerken, vredesmonument de IJzertoren
en bij helder weer de kustlijn. Een bezoek aan
Brugge, met zijn historische binnenstad, is ook
zeker de moeite waard.
Kijk voor alle fietsvakanties en de beschrijving
hiervan op: www.metplezieropvakantie.nl/
fietsvakantie-europa

Fietsvakantie
Inbegrepen
• verblijf in 2-persoonskamer
• ontbijt
• bagagetransport (bij rondreis)
• routebeschrijving

Niet inbegrepen
• toeslag 1-persoonskamer
• entreegelden
• reserveringskosten € 20,• toeristenbelasting
• vervoer van/naar huisadres

Bij te boeken
• huur fiets of e-bike

Accommodaties
• uitstekende 3- of 4- sterren
hotels

Vanaf
€ 524

Langs de Bodensee
Fietsen langs de Bodensee is genieten van het berglandschap zonder er zelf overheen te hoeven
klimmen. Op de grens van Oostenrijk, Duitsland en Zwitersland fietst u in 8 dagen langs de oevers
van de Bodensee.
Dag 1 ▪ Aankomst in Salem
Op eigen gelegenheid reist u naar het dorpje
Salem (bij Überlingen aan de Bodensee) voor
uw overnachting. Hier ontvangt u de huurfietsen
(indien bijgeboekt) en de routes van uw vakantie.

Dag 5 ▪ Konstanz – Singen (ca. 56 km)
Nog steeds over de prachtige Bodensee-Radweg
fietst u langs Ermatingen en Streckborn naar
Stein am Rhein. Aan het einde van de dag komt u
aan in uw overnachtingshotel in Singen.

Dag 2 ▪ Salem – Langenargen (ca. 48 - 56 km)
U begint de dag met een bezoek aan het prachtige
park bij het slot van Salem. Daarna fietst u langs
het slot Meersburg en Immenstaad door de
wijngaarden naar Fischbach. U overnacht in de
(omgeving van) Zeppelinstad Friederichshafen.

Dag 6 ▪ Rondrit naar Schaffhausen (ca. 55 km)
Via Rielasingen en Ramsen fietst u naar de aan de
Rijn gelegen stad Diessenhofen. Via de enclave
Büsingen bereikt u vervolgens Schaffhausen.
Hier kunt u genieten van het kasteel Munot en
het goed behouden middeleeuwse centrum.
Stroomafwaarts langs de Rijn komt u langs de
Rijnwatervallen. U overnacht nogmaals in Singen.

Dag 3 ▪ Langargen – Staad (ca. 64 - 54 km)
Over de Bodensee-Radweg fietst u langs
Wasserburg naar de eilandstad Lindau. Verderop
in Bregenz ligt het imposante drijvende podium.
Van daaruit gaat u door het beschermde
natuurgebied Reinspitz naar Staad voor uw
overnachting.
Dag 4 ▪ Staad – Konstanz (ca. 40 km)
De fietsocht van vandaag gaat langs de Zwitserse
oevers via het historische stadje Arbon en
Romanshorn naar (de omgeving van) Konstanz,
de grootste stad aan de Bodensee, voor uw
overnachting.

Dag 7 ▪ Singen – Salem (ca. 50 km)
De fietstocht van vandaag begint met een licht
heuvelachtig stuk via Radolfzell naar Bodman.
Langs de Überlinger See en door Ludwigshafen
en Sipplingen fietst u terug naar Salem.
Dag 8 ▪ Einde van uw vakantie
Na het ontbijt kunt u op eigen gelegenheid naar
huis terugrijden. Eventueel kunt u (vooraf) ook
nog enkele dagen bijboeken in het hotel in Salem.

Fietsvakantie
8 dagen / 7 nachten
aankomst: dagelijks

Inbegrepen
• verblijf in 2-persoonskamer
• 7x ontbijt
• bagagetransport tussen hotels
• routebeschrijving
• entree Park Slot Salem

Niet inbegrepen
• toeslag 1-persoonskamer
• alle entreegelden tenzij anders
vermeld
• reserveringskosten € 20,• toeristenbelasting
• vervoer van/naar huisadres

Bij te boeken
• huur fiets
• huur e-bike
• 7x diner

€ 80,€ 190,€ 162,-

Accommodaties
• Hotel Schwanen in Salem
• Hotel Buchhornerhof in
Friederichshafen
• Hotel Weisses Rössli in Staad
• Hotel Schiff am See in Konstanz
• Hotel Holiday Inn in Singen
of vergelijkbare accommodaties
in de directe omgeving

©Thurgau Tourismus

voor meer informatie www.metplezieropvakantie.nl
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www.grandcafe-libo.nl
Aelderstraat 6
7854 RR Aalden
info@grandcafe-libo.nl

+ 31 (0) 591 - 371 241

Grandcafé & Hotel LiBo
Welkom bij Hotel LiBo! Een fijne ‘huiskamer’ sfeer, aandacht
voor u als bezoeker, heerlijke koffie en een originele lunch- &
dinerkaart... dat is wat wij doen om uw ervaring bij LiBo steeds
weer bijzonder te maken.
In ons idyllische Drentsche dorp Aalden, het dorp waar Vincent
van Gogh heeft vertoefd, vindt u Hotel LiBo. Het hotel dat is
gevestigd in een mooi rietgedekt oud pand, geheel in Saksische
stijl, is al vanaf 1920 in gebruik. Er zijn 8 prettig ingerichte
tweepersoonskamers (waarvan 2 op de begane grond). Alle
kamers zijn voorzien van eigen douche en toilet, tv en gratis WiFi.
‘s Morgens geniet u van een uitgebreid ontbijt in het totaal
gerenoveerde grandcafé. Een eigentijds grandcafé vol gezelligheid
en sfeer. Tijdens het ontbijt kijkt u uit over de Aelderstraat en
naar de opkomende zon. Een betere start van de dag kunt u zich
niet wensen. Gezelligheid staat voorop.
Aan de voorzijde bevindt zich een gezellige veranda met haard
en lekkere fauteuils en bij mooi weer een groot terras. Er zijn
voldoende eigen parkeerplaatsen en er is een afgesloten
fietsenstalling. Fiets- en wandelroutes zijn er volop en een
bushalte is voor de deur. Huisdieren zijn niet toegestaan.
Wij nodigen u uit om de sfeer te komen proeven!
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Kenmerken
• karakteristiek hotel
• gezellig grandcafé
• 5-sterrendorp Aalden
• bosrijke omgeving

Vanaf
€ 12,50

Een dagje fietsplezier: Rondom Orvelte
Tijdens deze fietstocht van één dag geniet u van de natuur en cultuur rondom Monumentendorp
Orvelte. Ook openluchtmuseum Ellert en Brammert ligt op de route. U fietst naar diverse
gelegenheden om een hapje en drankje of verschillende gangen van uw maaltijd te nuttigen.
Hapje en drankje-variant
Met uw eigen groep gaat u genieten van een
prachtige fietsroute (keuze uit 36 km of 50 km)
in de omgeving van Orvelte. Ovelte is één van de
mooiste dorpen van Nederland (volgens lezers
van het ANWB-blad ‘De Kampioen’).
Monumentendorp Orvelte
Het esdorp Orvelte is in de 10e eeuw ontstaan.
De monumentale boerderijen en straten,
met kinderkopjes en oude klinkers, geven het
dorp een unieke sfeer. In het dorp wordt nog
volop gewerkt en geleefd. Beleef het verleden
van Orvelte in monumentale boerderijen,
voorwerpen en verhalen. Geniet van oude en
nieuwe ambachten in gastvrije bedrijfjes en
winkeltjes. Maar een ontdekkingsreis door
de tijd en proef het oude Drentse leven! In
het oude melkfabriekje uit 1899 is nu het
melkmuseum ‘De Onderneming’ gevestigd, waar
oude melk attributen te zien zijn. In de winkel
’t Melkfabriekie zijn vele soorten kaas, ijs en
andere lekkernijen te vinden.
Ellert en Brammert
Het openluchtmuseum Ellert en Brammert, op
slechts 8 km afstand van Orvelte, laat het wonen

en leven van inwoners van Drenthe van ca. 150
jaar geleden zien. Het openluchtmuseum heeft
in totaal 26 objecten. De plaggenhut neemt
hier een centrale plaats in. Dit is de meest
primitieve huisvesting. De rode draad door het
museum laat een steeds `modernere` bewoning
zien. Verder zijn o.a. aanwezig een tolhuis,
schooltje, café-boerderij, houtzagerij, smederij,
Saksische boerderij met stookhok, gevangenis,
timmerwerkplaats, kerkje, keuterij en een drietal
expositiegebouwen.
Kortom een prachtig decor voor een fantastische
fietstocht. Onderweg kunt u bij een drietal
locaties genieten van een drankje en/of een
hapje. Op elke locatie is één drankje of een aantal
hapjes (bitterballen, nancho’s, kaasblokjes) bij de
prijs inbegrepen.

Fietsdag
Inbegrepen
• 3x hapje of drankje
• gratis parkeren
• routebeschrijving

Niet inbegrepen
• alle entreegelden tenzij anders
vermeld
• reserveringskosten € 2,50

Bij te boeken
• huur fiets
• huur e-bike

€ 17,€ 30,-

Diner-variant
Dezelfde route als hierboven alleen dan geen
hapjes en drankjes, maar een compleet diner bij
de prijs inbegrepen. ’s Morgens koffie met gebak
en daarna entree Openluchtmuseum Ellert en
Brammert, soep, hoofdgerecht en dessert langs
de fietsroute.

voor meer informatie www.metplezieropvakantie.nl
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www.hotelonderde
linden.nl
Brink 27
9301 JK Roden
info@hotelonderde
linden.nl
+ 31 (0) 50 - 501 90 21

Hotel Onder de Linden
Stel je eens voor… een levendig dorp in Drenthe in een bosrijke
omgeving vlakbij de stad Groningen. Een plek waar je alleen,
samen, met familie of groep bijzonder gastvrij wordt ontvangen.
Waar je heerlijk kan eten, drinken, vergaderen en overnachten in
een ontspannen omgeving van natuur, cultuur en water. Dit alles
vind je bij Hotel Onder de Linden in Roden.

Kenmerken
• centraal gelegen
• parkeergelegenheid

In een unieke combinatie van flexibiliteit en hedendaags comfort
biedt Hotel Onder de Linden individuen en grote groepen een
comfortabel en sfeervol verblijf in haar gerenoveerde pand.

• sfeervol eetcafé

De kamers hebben een eigen persoonlijke warme sfeer en zijn
functioneel ingericht, waardoor je je direct thuis voelt.

• vergaderen

In de sfeervolle brasserie of op het ruime zonterras kun je heerlijk
genieten van een uitgebreid ontbijt, high wine, high beer, high
tea of diner.
Ook voor een feest of vergadering kun je hier terecht voor een
gastvrije ontvangst in één van de zalen.
Roden ligt in de Kop van Drenthe en grenst direct aan de andere
twee noordelijke provincies Friesland en Groningen. Volop ruimte
dus om samen activiteiten te ondernemen ook als het weer wat
minder is. Zoek je een sfeervolle plek voor je overnachting, feest
of vergadering? Kom het beleven bij Onder de Linden in Roden
en ontdek dit verrassend stukje Drenthe.
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• arrangementen

Vanaf
€ 12,50

Een dagje fietsplezier: Roden en Veenhuizen
Tijdens deze fietstocht van één dag geniet u van de natuur en cultuur rondom Roden en Veenhuizen.
Beide dorpen hebben een unieke geschiedenis en er is veel bewaard gebleven. U fietst naar diverse
gelegenheden om een hapje en drankje of verschillende gangen van uw maaltijd te nuttigen.
Hapje en drankje-variant
Met uw eigen groep gaat u genieten van een
prachtige fietsroute (keuze uit 36 km of 50 km)
in de omgeving van Roden en Veenhuizen. Beide
dorpen hebben een unieke geschiedenis en
er is veel bewaard gebleven. Tussen Roden en
Veenhuizen fietst u door de prachtige natuur.
Kortom een prachtig decor voor een fantastische
fietstocht. Onderweg kunt u bij een drietal
locaties genieten van een drankje en/of een
hapje. Op elke locatie is één drankje of een aantal
hapjes (bitterballen, nancho’s, kaasblokjes) bij de
prijs inbegrepen.
Ot en Sien
Ruim 100 jaar geleden schreven Hendricus
Scheepstra (geboren in Roden) en Jan Ligthart
de kinderboeken van Ot en Sien. Met het
speelgoedmuseum Kinderwereld en het
Scheepstra-kabinet (een basisschool uit die tijd)
wordt de sfeer uit die tijd levendig gehouden.

Gevangenisdorp Veenhuizen
Het gevangenisdorp Veenhuizen is onderdeel
van de Koloniën van Weldadigheid en is in
2021 erkend als UNESCO Werelderfgoed. Naast
het gevangenismuseum heeft het dorp talloze
herinneringen aan de 19e en 20e eeuw. Het
dorp was tot laat in de vorige eeuw een gesloten
gemeenschap met allerlei eigen voorzieningen in
het dorp zoals een kaasmakerij, bierbrouwerij,
hospitaal en energiecentrale. Daarnaast zijn er
talloze huizen van gevangenisbewaarders met
inspirerende namen zoals “Helpt elkander”,
“Orde en Tucht”, “Vrede en Recht”, “Kennis en
Macht” en “Arbeid en Zegen”.

Fietsdag
Inbegrepen
• 3x hapje of drankje
• gratis parkeren
• routebeschrijving

Niet inbegrepen
• alle entreegelden tenzij anders
vermeld
• reserveringskosten € 2,50

Bij te boeken
• huur fiets
• huur e-bike

€ 15,€ 26,-

Diner-variant
Dezelfde route als hierboven alleen dan geen
hapjes en drankjes, maar een compleet diner bij
de prijs inbegrepen. ’s Morgens koffie met gebak
en daarna entree Havezate Mensinge, soep,
hoofdgerecht en dessert langs de fietsroute.

Havezate Mensinge
Dit luxe huis, gelijkend op een kasteel, is gebouwd
in de middeleeuwen. Tot 1985 werd het huis nog
particulier bewoond. Tijdens de fietsroute komt
u langs de havezate en kunt u het bezichtigen.

voor meer informatie www.metplezieropvakantie.nl
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MV Moves
www.mv-moves.nl
Parallelweg 9
9482 TS Tynaarlo
info@mv-moves.nl
+ 31 (0) 592 421 827

Bij MV Moves ben je bij dé sportboerderij voor Drenthe en Groningen. Bij ons kun je terecht voor
onder andere hardlopen, ATB-en, bootcampen, schaatsen en personal training. Maar ook voor
bedrijfsfitness en een leuk, sportief kinderfeestje ben je bij ons aan het juiste adres! Of je nu een
beginnende sporter bent, een ervaren atleet of een mooie, sportieve uitdaging in groepsverband wilt
organiseren, bij ons ben je altijd lekker in beweging!
Op het terrein van onze sportboerderij bevind zich een mooie survivalbaan. Hier verzorgen wij voor
groepen van jong en oud survivaltrainingen. Ook is het mogelijk om verschillende activiteiten of
evenementen bij ons te boeken met survivalthema. Van kinderfeestjes tot bedrijfs- en schooluitjes.

Joytime
www.joytime.nl
Oostereind 12
9444 XD Grolloo
info@joytime.nl
+ 31 (0) 592 - 501 655

Joytime Klimpark en Outdoor Belevingspark Grolloo
Prachtig gelegen bij recreatieplas De Kleine Moere in Grolloo vind je Joytime Vrijetijdsactiviteiten. Wil
jij met je gezin, vriendengroep, partner of zelfs alleen iets leuks en actiefs gaan doen? Iedereen vanaf
4 jaar kan prima bij ons terecht! Bij een bezoek aan het Outdoor Belevingspark kun je kiezen uit bijna
20 activiteiten. Je reserveert niet vooraf voor één specifieke activiteit maar laat je uitdagen door wat
je ziet of altijd al een keer hebt willen doen. Mountainbiken, boogschieten of lekker springen in het
nettenparcours etc. Er is keuze genoeg! Of kies je voor ons Klimpark? Na een uitgebreide instructie
mag je vrij klimmen op de 6 verschillende parcoursen. Elk parcours heeft unieke hindernissen en/
of kabelbanen. Deze worden steeds een beetje moeilijker en uitdagender. Na afloop is het heerlijk
nagenieten onder het genot van een hapje en een drankje op het terras bij het paviljoen.
Kom jij ook naar de stoerste speeltuin van Drenthe?
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Vanaf
€ 199

Actieve vakantie in Drenthe
Of u nu gaat mountainbiken, klimmen, survivallen, wandelen of boogschieten, tijdens deze actieve
vakantie zit u nooit stil. Het zijn stuk voor stuk avontuurlijke activiteiten die gezonde fysieke
inspanning vragen, maar die u bovenal veel plezier en een betekenisvolle ervaring laten beleven!
Dag 1 ▪ Aankomst in Gasselte
U reist op eigen gelegenheid naar camping
De Lente van Drenthe in Gasselte, waar u drie
nachten zult verblijven. Deze camping heeft
een bijbehorend waterpark die wellicht open
is tijdens uw verblijf. Overnacht u liever in
een hotel of bungalow? Dan is dit ook zeker
mogelijk! Op deze eerste dag krijgt u de tijd
om te acclimatiseren en de mogelijkheid om
de omgeving te verkennen met een rustige
wandeling. Zo kunt u naar de zwemplassen ‘t
Nije Hemelriek en ’t Gasselterveld. U vindt hier
onwaarschijnlijk blauw water, uitzicht op de
bossen en een oogverblindend wit strand.
Dag 2 ▪ Tynaarlo
U fietst via de verharde wegen, mountainbiket
via de onverharde wegen of rijdt met de auto
naar Tynaarlo. ’s Ochtends zal u hier op eigen
gelegenheid de Drentse natuur verkennen op
de lopifit; een uniek vervoermiddel, waarmee
u al lopend snelheden tot 25 km/u kunt halen.
Hierna zal er een eenvoudige lunch voor u klaar
staan. In de middag wordt u op de proef gesteld
op de survivalbaan, met naar keuze boogschieten
of laserschieten. In de avond kunt u naar eigen
keuze een restaurant kiezen voor het diner.

Dag 3 ▪ Grolloo
Op deze dag gaat u op zelfgekozen vervoer naar
een uniek activiteitenpark in Grolloo. Hier zoekt
u de hoogte op in het avontuurlijke klimpark. Bij
aankomst maakt u de dagindeling bij de receptie.
Als eerste krijgt u een verplichte instructie om
daarna op eigen gelegenheid veilig te klimmen
en klauteren. Daarna kunt u kiezen uit een
broodje en drankje naar keuze. ’s Middags kunt u
volop genieten van de talloze mogelijkheden van
het park. Zo is er onder andere de mogelijkheid
om te mountainbiken, geoaching, kompasloop,
letterboxen,
vlotten
bouwen,
padding,
kanoën en oriënteringsloop. Op de terugweg
komt u langs het Boomkroonpad, waar u de
mogelijkheid heeft om het bos vanuit een ander
perspectief te bekijken. ’s Avonds is er tijd voor
een ontspannende wandeling.
Dag 4 ▪ Terugreis
Op deze laatste dag komt uw actieve vakantie
tot een eind. U kunt op eigen gelegenheid
huiswaarts keren met een voldaan gevoel. Wilt
u graag nog een laatste activiteit voordat uw
vakantie ten einde komt? Dan kunt u uiteraard
nog een fietstocht of wandeling maken.

Actieve vakantie
4 dagen / 3 nachten
aankomst: dagelijks

Inbegrepen
• verblijf in 2-persoonsaccommodatie
• 2x lunch
• diverse fiets- en wandelroutes
• gratis parkeren bij uw
accommodatie
• entreegelden MV Moves en
Joytime

Niet inbegrepen
• toeslag 1-persoonskamer
• niet genoemde entreegelden
• reserveringskosten € 20,• toeristenbelasting

Bij te boeken
• huur fiets of e-bike

Accommodaties
• Camping De Lente van Drenthe
in Gasselte of
• Hotel De Koningsherberg in
Anloo of
• een vakantiebungalow in
de omgeving

voor meer informatie www.metplezieropvakantie.nl
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Ontdek eigenzinnig Groningen

Grootse avonturen, je beleeft ze in Groningen. Lopend over de bodem van de zee. In een stoere,
eeuwenoude kerk. Of ergens in een zijstraat van een zijstraat, dwalend door de stad.
Groningen is nuchter en onvervalst. Anders dan anders. In de stad zie je dat meteen aan markante
plekken als het Groninger Museum en het Forum. Je voelt de energie van de stad wanneer je vanaf de
Martinitoren over de daken uitkijkt of door de eeuwenoude straten loopt. Dit is waar oases van rust
hand in hand gaan met levendige studentenspots en gezellige marktpleinen.
Weg van de platgetreden paden, in de provincie staat de tijd stil en vind je alle ingrediënten voor een
verrassende roadtrip. Er is altijd wel een mooie route, ook zonder navigatie. Over de talloze kruipdoor
sluipdoor weggetjes ga je het avontuur tegemoet. Op zoek naar verhalen.
Groningen in één dag? Vergeet het maar. Dus blijf slapen in de stad, overnacht aan de zilte zee of duik
in een bedje van stro. Scan de QR voor meer inspiratie.
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Vanaf
€ 159

Stedentrip Groningen
Groningen is de noordelijkste provinciehoofdstad van ons land. Deze bruisende stad kent met
haar Martinitoren, authentieke centrum en Noorderplantsoen genoeg plekjes om u meerdere
dagen te vermaken en zal u zeker weten verrassen. Er gaat niets boven Groningen!
Dag 1
Op de eerste dag reist u op eigen gelegenheid
naar uw hotel in Groningen, waar u de komende
nachten verblijft. Neem alvast een kijkje in de
omgeving of nuttig een hapje en drankje in het
restaurant van het hotel.
Dag 2
De tweede dag staat in het teken van het
verkennen van de stad. Na het ontbijt vertrekt
u naar het centrum van Groningen. Eenmaal
aangekomen in het centrum kunt u op uw
eigen gemak kijken wat deze bruisende stad
te bieden heeft. Neem een kijkje op de Grote
Markt, bezoek het veelzijdige winkelaanbod in
de winkelstraten of breng een bezoek aan het
multifunctionele gebouw Het Forum Groningen.
In het begin van de middag wordt u opgewacht
door een stadsgids. U gaat deel uit maken van
een unieke stadswandeling en komt de mooiste
verhalen over de stad te weten. Aansluitend aan
deze stadswandeling kunt u de Martinitoren
bekijken en eventueel beklimmen! Aan het eind
van de middag is er tijd om culinair van de stad
te gaan genieten. Een ruim aanbod van horecaen uitgaansgelegenheden geven u de perfecte
afsluiting van deze dag.

Dag 3
De derde dag staat in het teken van het verkennen
van de omgeving. Bij deze stedentrip zijn
verschillende fiets- en wandelroutes inbegrepen,
die u het mooiste van de stad en haar omgeving
laten zien. Nadat u heeft uitgecheckt kunt u
beginnen aan één van deze tochten. Bijvoorbeeld
door de Onlanden, een natuurgebied waar
bijzondere flora en fauna elkaar ontmoeten. Na
deze tocht is het tijd om terug te keren naar het
centrum van Groningen. In het centrum zijn nog
genoeg activiteiten en bezienswaardigheden
die u kunt ontdekken. Als u de stad voldoende
bekeken heeft kunt u terugkeren naar het hotel
en met een relaxed gevoel terug naar huis gaan.
Dag 4 (optioneel)
U kunt uw stedentrip ook met een extra dag
verlengen! Dit geeft u de mogelijkheid om de
avond van de derde dag volop te benutten in de
stad. U kunt uw eigen invulling geven aan dag vier,
door bijvoorbeeld terug te gaan naar de mooiste
plekjes van de stad, nog een route te wandelen/
fietsen of één van de vele musea bezoeken.
Vraag bij het boeken naar de mogelijkheden voor
een extra overnachting.

Autovakantie
3 dagen / 2 nachten
aankomst: vrijdag

Inbegrepen
• verblijf in 2-persoonskamer
• 2x ontbijt
• stadswandeling met ervaren gids
• beklimmen Martinitoren
• diverse fiets- en wandelroutes

Niet inbegrepen
• toeslag 1-persoonskamer
• niet genoemde entreegelden
• reserveringskosten € 10,• toeristenbelasting

Ter plaatse te regelen
• huur fiets of e-bike

Accommodaties
• Leonardo Hotel Groningen of
• Martini Hotel Groningen

voor meer informatie www.metplezieropvakantie.nl
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Bar en Restaurant de Nostalgie
www.restaurant
denostalgie.nl
De Brink 6
8567 JD Oudemirdum
info@restaurant
denostalgie.nl
+ 31 (0) 514 850 466

Bar en Restaurant de Nostalgie is niet meer weg te denken uit Oudemirdum. U vindt ons aan het
gezellige brinkplein in het groene hart van Gaasterland. Het karakteristieke pand is al ruim 200 jaar
oud en in 2017 verbouwd tot een sfeervol restaurant.
U kunt bij ons ouderwets genieten van de mooiste (streek)gerechten. Ons restaurant is erg geschikt
voor feesten en partijen. Lekker lunchen op het terras, ontspannen borrelen of een heerlijk diner? U
bent bij ons aan het goede adres. Tot snel in de Nostalgie.

Vakantieboerderij Sneek
www.vakantieboerderij
sneek.nl
It Ges 10
8606 JK Sneek
info@vakantieboerderij
sneek.nl
+ 31 (0) 515 755 751

Genieten van rust met stad en water om u heen.... Het perfecte vakantieadres.. boten die
langsvaren, gezelligheid aan de kade, overnachten in de prachtige, sfeervolle appartementen, dat is
Vakantieboerderij Sneek. In tegenstelling tot de drukte in het havencafé, creëert de tuin een gevoel
van rust. Stel je eens voor. Je sloep aanleggen voor de deur, heerlijk samen relaxen op 1 van de vele
knusse terrassen rondom de boerderij, genieten van een hapje en drankje in het havencafé, wandelen
over de steigers in onze jachthaven, een frisse duik in het water nemen, yoga in de ochtendzon...
bij de Vakantieboerderij Sneek kun je meer dan alleen overnachten. Het is een plek van genieten,
samenkomen en elkaar ontmoeten.
De Vakantieboerderij is centraal gelegen in het Friese merengebied en is hiermee de ideale uitvalbasis
om het mooie Friesland te ontdekken.. Hartje Sneek is slechts 15 minuten fietsen. Heb je een sloep of
zeilboot, dan leg je aan in onze haven. En de auto en fiets? Die parkeer je op ons eigen parkeerterrein
achter de boerderij. Altijd al eens willen varen in Friesland? Wij verhuren sloepen en zeilboten voor
een unieke belevenis op het water.
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Vanaf
€ 239

Terug in de tijd
Ontdek het Friese platteland en laat u verrassen tijdens deze 3-daagse autovakantie
Terug in de tijd. Aan de hand van verschillende activiteiten (o.a. een Daf 33 toertocht) en
bezienswaardigheden wordt u meegenomen in de wereld van vroeger.
Dag 1 ▪ Aankomst in Sneek
U reist op eigen gelegenheid naar het historische
Friesland. U kunt de vakantie meteen goed
beginnen door een bezoek te brengen aan
een museum in Joure om meteen terug de tijd
in te gaan. In Sneek ontdekt u meer over de
geschiedenis van de scheepvaart in Friesland of
bezoek het Modelspoormuseum. Vanaf 15:00 uur
bent u van harte welkom in de Vakantieboerderij
te Sneek waar u de komende twee nachten te
gast bent. Ontdek het bruisende centrum van
Sneek waar ook de mogelijkheid is om uzelf te
verwennen met een diner.
Dag 2 ▪ Daf 33 toertocht
Word wakker aan één van de mooie wateren van
Sneek. Vervolg uw avontuur in uw eigen auto
naar Harich via een plattelandsroute die u langs
Scharsterbrug, Sloten en Balk brengt. Hier wordt
u warm ontvangen met koffie/thee en een Friese
lekkernij. U stapt terug in de tijd door uw weg in
een Daf 33 te vervolgen. Ontdek het pittoreske
zuidwesten van Friesland. Kom langs in Restaurant
de Nostalgie voor een heerlijke Friese lunch.
Vervolg uw ontdekkingstocht naar Hindeloopen
waar u de Friese schaatsgeschiedenis helemaal
onder de knie krijgt. Lever uw oldtimer weer in

en strek nu uw benen in het natuurrijke bos van
Rijs. Stap in de auto terug naar Sneek of blijf in
Rijs om heerlijk te dineren.
Dag 3 ▪ Leeuwarden
Start de dag met een goed ontbijt, de volgende
bestemming is namelijk Leeuwarden. In deze
culturele hoofdstad bezoekt u de scheve Oldehove
en krijgt u de mogelijkheid deze te beklimmen.
Geniet van het uitzicht over de gehele stad. Ook
de Blokhuispoort blijft niet ongezien! Ga terug
in de tijd en raak ondergedompeld in het oude
gevangenisleven. Waar vroeger gedetineerden
zaten, zijn nu diverse bedrijven en winkeltjes
gevestigd. Na al deze ervaringen kunt u bijkomen
in het gezellige centrum van Leeuwarden.
Sloep huren
U heeft ook de mogelijkheid om een sloep te huren
en hiermee een heerlijke tocht te maken over het
Sneekermeer. Informeer bij de Vakantieboerderij
naar de mogelijkheden.

Autovakantie
3 dagen / 2 nachten
aankomst: vrijdag

Inbegrepen
• verblijf in 2-persoonskamer
• 2x ontbijt
• lunch in Restaurant de Nostalgie
• huur Daf 33 (een auto per twee
personen voor een middag)
incl. WA-verzekering
• routebeschrijving
• gratis parkeren bij uw
accommodatie

Niet inbegrepen
• toeslag 1-persoonskamer
• alle entreegelden tenzij
anders vermeld
• reserveringskosten € 20,• toeristenbelasting

Accommodaties
• Vakantieboerderij in Sneek

voor meer informatie www.metplezieropvakantie.nl
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MaAk EeN
wErElDrEiS
iN éÉn DaG
Ontdek per boot of te voet de grootste overdekte jungle ter
wereld in een dierentuin. Spot neushoorns en giraffen van
heel dichtbij tijdens je trucksafari over de Savanne. Of ga op
poolexpeditie en sta oog in oog met ijsberen en pinguïns.
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wildlands.nl

Het Hunebedcentrum
www.hunebedcentrum.eu
Hunebedstraat 27
9531 JV Borger
communicatie@
hunebedcentrum.nl
+ 31 (0) 599 236 374

Het Hunebedcentrum – oog in oog met de hunebedbouwers
In het Hunebedcentrum in Borger, gelegen naast het grootste hunebed van Nederland, wordt op
een verrassende wijze het leven van de hunebedbouwers neergezet. Door middel van bijzondere
tentoonstellingen, het openluchtgedeelte Oertijdpark en de poort van het Hondsrug UNESCO Global
Geopark, wordt ingegaan op de vele mysteries die rondom de hunebedden bestaan. We willen u
graag uitnodigen in het Hunebedcentrum om een ontdekkingsreis van 150.000 jaar geschiedenis
te maken. U zult na deze reis Drenthe beter begrijpen en met nog meer enthousiasme door deze
bijzondere provincie reizen.

54

Vanaf
€ 159

Hunebed Highway Roadtrip
Tijdens deze autovakantie maakt u een roadtrip door de indrukwekkende omgeving van de Hunebed Highway (N34). Dagelijks rijdt u in uw eigen auto een mooie route van 100 - 150 km, waarbij
u langs de bekende en onbekende plekken van Drenthe komt.
Dag 1 ▪ Aankomst in Odoorn
U reist op eigen gelegenheid naar Hotel De
Oringer Stee in Odoorn. Hier verblijft u de
komende drie nachten. Vanavond wordt er een
diner geserveerd.
Dag 2 ▪ Orvelte en Kamp Westerbork
Deze dag staat in het teken van de rijke
geschiedenis en cultuur van Drenthe. U komt
onder andere langs Grolloo, museumdorp
Orvelte, Westerbork en Assen. Evenals
Frederiksoord en Veenhuizen; onderdeel van de
Koloniën van Weldadigheid, welke in juli 2021 zijn
benoemd tot UNESCO Werelderfgoed. Deze dag
zal zeker een blijvende indruk op u achterlaten.
Dag 3 ▪ Hunebedden en Drentsche Aa
De route van vandaag neemt u mee door het
Nationaal Park Drentsche Aa; een bijzonder
natuur- en cultuurhistorisch landschap. Duik
in het verleden en ga op ontdekkingsreis naar
de hunebedden uit het verleden. Daarnaast
komt u ook langs andere bezienswaardigheden,
zoals het Drouwenerzand, Expositieboerderij
Versteend Leven, het Zuidlaardermeer en het
Boomkroonpad.

Dag 4 ▪ Emmen en Vincent van Gogh
Vandaag gaat u op avontuur langs de prachtige
Drentse highlights met daarin mooie uitzichten,
interessante monumenten en uitnodigende
plekken zoals Emmen, Coevorden en Zweeloo.
U begint in Odoorn, gelegen midden op de
Drentse Hondsrug, het enige Global Geopark van
Nederland.
Dag 5 ▪ Veenkoloniën en vestingstad Bourtange
Op deze laatste dag komt u langs nog een aantal
plekken met een bijzondere geschiedenis, zoals
Bourtange. Deze Groningse vestingstad heeft
de vorm van een vijfhoek. Wanneer u wandelt
over deze verdedigingswerken heeft u een
prachtig uitzicht over het natuurgebied van het
Groninger Landschap of over de straatjes en het
grachtenstelsel. Tijdens de route komt u ook
langs Museum Klooster Ter Apel en voormalig
kamp de Beetse. In de boerderijwinkel van
boerin Agnes kunt u terecht voor verse melk of
advocaat.

Autovakantie
5 dagen / 4 nachten
aankomst: dagelijks

Inbegrepen
• verblijf in 2-persoonskamer
• 4x ontbijt en 1x diner
• gratis parkeren
• routebeschrijving

Niet inbegrepen
• toeslag 1-persoonskamer
• entreegelden
• reserveringskosten € 20,• toeristenbelasting

Accommodaties
• Hotel De Oringer Stee in Odoorn

Deze vakantie is ook te boeken als 3-daagse
vakantie met 2 autoroutes naar keuze. Kijk voor
meer informatie op: www.metplezieropvakantie.nl/
hunebed-highway-roadtrip

voor meer informatie www.metplezieropvakantie.nl
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Beleef Brabant: Een wereld vol cultuur en natuur!

Het aanbod in Noord-Brabant is oneindig. Hier moet u zijn om te ontspannen, proeven, genieten,
beleven en samen te zijn. Het zijn de Brabanders die onze provincie uniek, avontuurlijk, creatief en
authentiek maken.
De afstanden tussen de mooiste steden, pittoreske dorpjes en absolute highlights zijn gemakkelijk
te overbruggen. En waar u ook bent in Brabant, de prachtige natuur ligt altijd om de hoek. Onze
prachtige historische hoofdstad ’s-Hertogenbosch combineert u bijvoorbeeld heel gemakkelijk met
het authentieke vestingstadje Heusden.
Wie Brabant bezoekt, mag de eigenzinnige en energieke stad Eindhoven zeker niet overslaan. En wat is
nu leuker om de bruisende stad te combineren met pittoreske omliggende dorpen? Zoals bijvoorbeeld
Nuenen, waar u de Brabantse roots van Meesterschilder Vincent van Gogh kunt ontdekken.
In Safaripark Beekse Bergen, het grootste wildlife safaripark van de Benelux, komt u oog in oog te
staan met wilde dieren op de uitstrekte savannes en in de bosgebieden. Of wat dacht u van een
wandeling of (fluister)boottocht in Nationaal Park De Biesbosch, met als vertrekpunt het prachtige
Biesbosch MuseumEiland. Misschien spot u de bever of de zeearend wel!
De unieke samenwerking tussen VisitBrabant en Met plezier op vakantie heeft geleid tot diverse fiets-,
wandel- en autovakanties, welke in deze gids vermeld staan.
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Vanaf
€ 199

Roadtrip Noord-Brabant
Tijdens deze autovakantie maakt u een roadtrip door de prachtige omgeving van Noord-Brabant.
Dagelijks rijdt u een mooie route, waarbij u kunt genieten van kunst, cultuur, design, natuur,
winkels en heerlijk eten!
Dag 1 ▪ Aankomst in Den Bosch
U verblijft de komende twee nachten in
vestingstad Den Bosch. In deze historische
binnenstad vindt u prachtige eeuwenoude
monumenten, zoals de iconische SintJanskathedraal, en leuke winkels. Vandaag kunt u
de stad verkennen en een vaartocht maken over
de Binnendieze, waarbij u afwisselend door de
open lucht en onder de bebouwing van de stad
doorvaart.
Dag 2 ▪ Safaripark Beekse Bergen
In één dag een leerzame en unieke reis door de
wereld? Dat kan tijdens uw bezoek aan Beekse
Bergen. U gaat op safari door de natuur en komt
oog in oog te staan met wilde dieren. Bewonder
de uitgestrekte vlaktes te voet, kies voor
avontuur met uw eigen auto, stap in de safaribus
voor een leerzame reis of ontspan tijdens een
prachtige boottocht.
Dag 3 ▪ Nationaal Park De Biesbosch
Beschermd natuurgebied Nationaal Park De
Biesbosch is het grootste zoetwatergetijdengebied van Europa. Dit zeldzame fenomeen
komt door de open verbinding met de zee. In het
Biesbosch MuseumEiland ontdekt u alles over

het omgaan met de uitdagingen en kansen van
het waterrijke gebied. Vanaf hier kunt u op pad
gaan en de natuur echt beleven. Wandel een kort
ommetje of een lange tocht door drassig wetland
of fiets in het gebied rondom het Nationaal
Park. Om het gebied optimaal te ervaren maakt
u een rondvaart van 1,5 uur (vertrek 12:30 uur /
alleen indien afvaart mogelijk is). Geniet van het
kabbelende water, de zingende vogels en de rust.
Overige bezienswaardigheden
De route brengt u via mooie wegen langs
diverse bezienswaardigheden, zoals onder
andere vestingstad Heusden. Hier kunt u door
de 17e eeuwse straten lopen, welke door
een grondige renovatie de hoogste Europese
restauratie-onderscheiding de ‘Europa Nostra’
heeft ontvangen. Daarnaast komt u langs de
Emmamolen in Nieuwkuijk waar u in de eigen
streekwinkel biologische meel- en bakproducten
kunt kopen. Ook kunt u het bijna duizend jaar
oude Kasteel Heeswijk bezoeken en de rijke
geschiedenis van dit monument beleven. De
bossen en velden van het landgoed eromheen
nodigen u uit voor een wandeling door de mooie
natuur.

Autovakantie
3 dagen / 2 nachten
aankomst: dagelijks

Inbegrepen
• verblijf in 2-persoonskamer
• 2x ontbijt
• routebeschrijving
• entree Safaripark Beekse Bergen
• rondvaart door NP De Biesbosch*
* u ontvangt restitutie indien de
rondvaart niet mogelijk is

Niet inbegrepen
• toeslag 1-persoonskamer
• niet genoemde entreegelden
• reserveringskosten € 20,• toeristenbelasting

Accommodaties
• Hotel Central in Den Bosch

voor meer informatie www.metplezieropvakantie.nl
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Wandelvakanties
Fietsvakanties
Autovakanties

nieuw

www.funinnederland.nl
Noorderstaete 32
9402 XB Assen

Onbezorgd wandelen
over het

Pieterpad!

info@funinnederland.nl
Deze vakantie wordt uitgevoerd in samenwerking met:

Kijk voor meer informatie
op pagina 11 van deze gids of op
www.metplezieropvakantie.nl/
wandelvakantie-pieterpad
Alle vakanties uit dit magazine kunnen worden geboekt bij:

Met plezier op vakantie!

Samengesteld door: Fun in Nederland
Fun in Nederland zorgt met veel partners voor mooie en aantrekkelijk geprijsde fiets-, wandel- en
autovakanties. De meeste vakanties zoals gepubliceerd in dit magazine zijn door Fun in Nederland
samengesteld. Direct na boeking wordt de uitvoering verzorgd door Fun in Nederland.

Door intensieve samenwerking met vele partijen zoals hotels, musea, natuurgebieden, regionale
marketingorganisaties, VVV’s, bagagevervoerders en fietsverhuurders ontstaan de mooiste
vakanties. Via diverse touroperators en wederverkopers, waaronder “Met plezier op vakantie”,
worden de vakanties jaarlijks geboekt door duizenden gasten. Ons motto is “door samen te werken
is er voor iedereen Fun in Nederland”. Wij staan altijd open voor nieuwe samenwerkingen. Neem
daarvoor gerust contact met ons op.
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+ 31 (0) 613 295 066

Colofon
Niets in onze reisgids, prijswijzers, website en andere media als ook in de algemene reisvoorwaarden van Met plezier op vakantie mag
worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Met plezier op vakantie.
Met plezier op vakantie
Deze gids biedt u tal van vakantiearrangementen om fietsend of wandelend van hotel naar hotel te gaan, waarbij uw bagage door ons van
hotel naar hotel word vervoerd. Wij leiden u langs de mooiste plekjes van ons land.
Aanvullende informatie
Indien hotels geen beschikbaarheid hebben kan worden uitgeweken naar vergelijkbare hotels in de directe omgeving. Ook kan de reis
starten in een andere plaats waarbij de routes gelijk blijven, echter worden deze dan gewandeld/gefietst in een andere volgorde.
Voorbehoud prijswijzigingen en fouten
Deze gids is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat er fouten in de teksten en prijzen ontstaan. De
genoemde informatie is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
Algemene voorwaarden
Kijk voor onze algemene voorwaarden op www.metplezieropvakantie.nl
Corona maatregelen
Het kan zijn dat er tijdens uw vakantie (corona) maatregelen gelden. Controleer voor vertrek goed welke maatregelen voor uw bestemming
gelden.
Drukwerk:
Drukkerij Zwinderman Gieten
Redactie en vormgeving:
Frans Musters, Bianca Musters en Hendriëtte Stadman
Fotografie/beeldmateriaal:
Het beeldmateriaal is door onderstaande partijen ter beschikking gesteld:
Marketing Drenthe (o.a. Karin Broekhuijsen en Anneke Bloema), Evelien Huizing, Visit Zuid-Limburg, Visit Brabant, Donau Touristik,
Marketing Groningen (fotografen Bas Meelker en Stella Dekker), Marketing Oost (fotograaf Ebo Fraterman)
Samenstellen reizen:
Fun in Nederland
Contact:
telefoon: +31 (6) - 132 95 066
e-mail: info@metplezieropvakantie.nl

voor meer informatie www.metplezieropvakantie.nl
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Pieterpad!
Deze vakantie wordt uitgevoerd in samenwerking met:

Kijk voor meer informatie
op pagina 11 van deze gids of op
www.metplezieropvakantie.nl/
wandelvakantie-pieterpad
Alle vakanties uit dit magazine kunnen worden geboekt bij:

