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Fietsvakantie door Drenthe - 7 dagen fietsen en Ontdek 4
Nationale Parken

Ontdek 4 Nationale Parken in Drenthe
Nederland heeft 20 Nationale Parken. Samen vertellen zij het verhaal van de Nederlandse natuur. Een Nationaal Park kent een karakteristiek
landschap met bijzondere dieren en planten.
In deze fietsvakantie kunt u in Drenthe en het direct aansluitende deel van Overijssel kennismaken met maar liefst 4 Nationale
Parken.

Het programma:
Dag 1: In de loop van de middag wordt u veracht in het hotel in Zwartsluis, op circa 13 km afstand van Giethoorn, waar u dineert en
overnacht.
Dag 2: Vandaag fiets u door ht Nationaal Park Weerribben-Wieden en door Giethoorn. Ook een bezoek aan Zeemuseum Miramar op de
planning. Museums Vledder en het Nationale Vlechtmuseum in Noordwolde kunt u ook nog gaan bezoeken. U fiets door het Nationaal Park
Drents-Friese Wold richting Diever waar u dineert en overnacht in een prachtig hotel-restaurant aan de bosrand.
Dag 3: Na een heerlijke uitgeruste nacht stapt u op de fiets richting Zuidlaren. U komt langs Voormalig Kamp Westerbork, een zwarte
bladzijde uit de geschiedenis van Drenthe en dat kunnen en mogen we natuur lijk niet vergeten. U fietst vervolgens door het Nationaal beeken esdorpenlandschap Drentsche Aa richting Zuidlaren waar u dineert en overnacht in het hotel aan de historisch brink van Zuidlaren.

Reisprogramma dag 4 - 7
Dag 4: Na een lekker ontbijt vertrekt u richting Ees, eerst op de fiets richting Drouwen. Daar bevindt zich een boerderij met de mooiste
mineralen, fossielen en schelpen uit de hele wereld, genaamd Versteend Leven. Vanuit Drouwen vertrek ken we naar de plaats Borger waar
u een bezoek kunt brengen aan het Hunebedcentrum. Hier ziet u hoe onze hunebedbouwers ca. 5500 jaar geleden hebben geleefd en nog
veel meer. We verlaten het stenen tijdperk en fietsen dan naar het Hotel in Exloo waar u gebruik maakt van het diner en zult overnachten
Dag 5: Na een stevig ontbijt gaat u richting Westerbork. U fietst richting Schoonoord waar u het Openluchtmuseum Ellert en
Brammert kunt bezoeken. Even een paar uur terug in de tijd met de historie van deze 2 reuzen. Vervolgens gaat u richting Monumentendorp
Orvelte, u blijft in de geschiedenis van Drenthe en kunt prachtige Saksische boerderijen bezichtigen. In Westerbork wordt u verwacht in de
Hotel-Abdij voor uw volgende diner en overnachting.
Dag 6: Lekker uitgerust vertrekt u richting Ruinen. In Dwingeloo bevindt zich het Planetron en Sterrenwacht met planetarium en grootste
telescoop van Nederland. Daarna heerlijk genieten van al het moois in het Nationaal Park Dwingelderveld op weg naar het Hotel in Ruinen
voor uw laatste diner en overnachting.
Dag 7: U fietst weer terug naar Zwartsluis. U fietst door het Nationaal Park Dwingelderveld. In Meppel kunt u nog een bezoek brengen aan
het Drukkerijmuseum. U kunt desgewenst een nachtje extra bijboeken in dit hotel.

De hotels waar u verblijft:
Dag 1: Het 4-sterren hotel in Zwartsluis
Vlakbij Giethoorn, met terras direct aan het water, ligt dit prachtige **** hotel, met onder andere overdekt zwembad, sauna en bowlingbaan.
Overnachten in het midden van de driehoek "Drentse hei, Friese meren en het Nationaal Park Weeribben-Wieden. Het is de perfecte
uitvalsbasis voor uw activiteiten. Fietsen, wandelen of uitwaaien op het water rondom Giethoorn. Ook kunt u fietsen huren of gebruik maken
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van de fietsen op het oplaadpunt.
Dag 2: Het hotel-restaurant in Diever
Dit familiehotel met een gastvrije ambiance heeft een prachtige aan de bosrand van het Nationaal Park Drents-Friese Wold. De rust en de
schilderachtige omgeving van het dorp vormen het decor voor een ontspannen vakantie. Dit 3-sterren-hotel heeft alle elementen voor
een aangenaam verblijf.
Dag 3: Hotel aan de historische brink van Zuidlaren
Dit hotel ligt aan de historische brink van Zuidlaren. Het hotel is de ideale uitvalsbasis voor wandelingen en fietstochten in de prachtige
omgeving.

Hotels dan 4 - 6
Dag 4: Het hotel in Ees
In Ees, gelegen op de Drentse Hondsrug, in een bosrijke omgeving overnacht u in het gezellig sfeervol familie hotel. Erg geliefd bij fietsers en
wandelaars. Het hotel ligt maar enkele kilometers van toeristische dorpen zoals Borger en Exloo. Vanaf het hotel zijn uitstekend diverse
prachtige fiets- en wandelroutes te maken.
Dag 5: Hotel in Westerbork
Dit hotel in Westerbork biedt kamers met een kloosterthema en gratis WiFi. De kamers zijn voorzien van klassieke decoraties, zoals houten
balken aan het plafond, parketvloeren en houten meubilair. Ze zijn allemaal uitgerust met een moderne badkamer en gratis toiletartikelen. Wij
serveren voor lunch en diner diverse à-la-carte specialiteiten. In de bar kunt u terecht voor speciale bieren, wijnen, borrelhapjes en likeuren.
Dag 6: Het hotel in Ruinen
Midden in Ruinen, aan de rand van het Nationaal Park Dwingelderveld, is dit Hotel gevestigd. De groene omgeving biedt vele mogelijkheden
om te genieten van de rust en ruimte en om de omgeving te verkennen. De vele fiets- en wandelroutes zullen u leiden door de nationale
parken het Dwingelderveld en het Drents Friese Woud met veel heide, bossen, zandverstuivingen en vennetjes. Niets voor niets is Drenthe
bekend als 's lands meest geliefde fietsprovincie!

Dit arrangement is inclusief:
Bagagevervoer (1 koffer p.p.) op de 2e t/m de laatste dag
6 Overnachtingen
6x uitgebreid ontbijtbuffet
6x Diner
Fietsroutes

Prijs: vanaf € 589,00 p.p. op basis van een 2-persoonskamer.

Prijs is exclusief:
Lunch en drankjes
Toeristenbelasting
Entreegelden
Bijdrage aan garantiefonds: € 17,50 per boeking

Middels het garantiefonds is uw vooruitbetaald boekingsbedrag beschermd bij een door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erkende
garantieregeling.
Startdata en prijzen (per persoon op basis van 2 personen in een 2-persoonskamer)
1 maart - 24 maart: € 589,00
25 maart - 24 april: € 609,00
25 april - 24 juni: € 629,00
25 juni - 31 augustus: € 639,00
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1 september - 30 september: € 629,00
1 oktober - 31 oktober: € 589,00
Prijzen van 1 persoonskamers op aanvraag
LET OP: dit arrangement is op dit moment weer te boeken na 16 augustus 2020!
De prijs van dit arrangement is geldig tot en met 31 december 2020.
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