Hotel Restaurant

De Oringer Marke
“Beleef Drenthe”
zomerreizen
5, 6 en 8 daags

Graag ontvangen wij u om alleen of samen met uw partner of een
vriend(in), er een week volledig en goed verzorgd op uit te gaan, op basis
van volpension, inclusief koffie en thee. U wordt op de aankomst dag,
rond de middag opgehaald via de opstapplaatsen of van huis. Vervolgens
rijden we naar Odoorn. Tijdens het ontvangst wordt uw bagage naar uw
kamer gebracht. Na het diner hebben we een gezellige avond om kennis
te maken samen met de andere gasten in onze sfeervolle serre.

Vanzelfsprekend is een gezellig avondprogramma inbegrepen met een
muziekoptreden, Drenthe film, een quiz of een bingo en een bowling of een
spelletjesavond. We hebben weer een leuke dorpswandeling georganiseerd
met passende verhalen en leuke anekdotes. We genieten deze week tevens
van 4 mooie excursies. (bij de 5 en 6 daagse reis, 3 excursies).
De excursies die inbegrepen zijn:
* Kerkje Harkema
Kerkje Harkema is een kerkje die met de hand gebouwd is door Albert Harkema
de veehouder. ‘’Het is een voorbeeld van wat een mens allemaal kan bereiken als
hij maar in zichzelf gelooft... een kwestie van eigenwijs zijn en doorzetten!’’ is wat
hij zei. Jaarlijks komen duizenden bezoekers van heinde en verre naar het kerkje
van Harkema, zoals het in de volksmond heet. We worden rondgeleid door een
gids en drinken hier koffie of thee. Een prachtig verhaal
* Boswachter Erik Bloeming en de Veenexpress
Na ontvangst door de boswachter in Weiteveen worden we wegwijs gemaakt, via
een mooie presentatie, over het hoogveengebied. Vervolgens genieten we een
rondleiding met de Veenexpress dwars door het Bargerveen met onderweg tekst
en uitleg van de boswachter. We bezoeken tevens de grootste schaapskooi van
Nederland met 1000 schapen.
* Zwerftocht met de bus en gids door het beekdal van de Drentsche Aa
Vandaag maken we een zwerftocht met de bus door het beekdal van de Drentse
Aa. Het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa is een nationaal
park waarin natuur en landschap maar ook de landbouw en leefbaarheid in de
dorpen belangrijk zijn. We maken een korte stop bij Homanshof (Nieuw) waar we
de Drentse AA in een prachtig perspectief zien.
* Het landschap van orde en tucht
Welkom in de oudste Kolonie van Weldadigheid! Frederiksoord was in 1818 de
plaats waar Johannes van den Bosch met carte blanche van Koning Willem de I
paupers uit de stedelijke gebieden nieuwe kansen bood. Een uniek verhaal, het
begin van de verzorgingsstaat van nu. Een verhaal waarin de sporen nog steeds
zichtbaar zijn in het landschap. Een prospect voor werelderfgoed van UNESCO.
5 daagse beleef Drenthe reizen. De prijzen zijn per persoon.
29 april tot 3 mei € 395,25 mei tot 29 mei € 405,30 september tot 4 oktober € 405,6 daagse beleef Drenthe reizen. De prijzen zijn per persoon
10 juni tot 15 juni € 510,1 juli tot 6 juli € 520,23 september tot 28 september € 510,8 daagse beleef Drenthe reizen. De prijzen zijn per persoon
22 april tot 29 april € 595,18 mei tot 25 mei € 615.7 juni tot 14 juni € 635,- (Pinksteren)
27 juli tot 3 augustus € 635,20 september tot 27 september € 625,-

Hoofdstraat 9 Odoorn,

Tel: 0591-519000

Toeslagen:
1 Pers. Toeslag 5 daags € 50,- p.p.
1 Pers. Toeslag 6 daags € 60,- p.p.
1 Pers. Toeslag 8 daags € 80,- p.p.
Als u van huis wordt gehaald en
teruggebracht i.p.v. via opstapplaats
bus: eenmalig € 40,- p.p.

info@deoringermarke.nl

