Hotel Restaurant

De Oringer Marke
5 Daagse
Klaverjas reizen 2019
Met nieuwe excursies
5 daagse klaverjas reizen : Graag ontvangen wij u om alleen of samen
met uw partner of een vriend(in), er een midweek volledig en goed
verzorgd op uit te gaan, op basis van volpension, inclusief koffie en thee.
U wordt op de aankomstdag 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.

Voor de klaverjasliefhebbers is dit het perfecte arrangement!
Er vinden 4 klaverjasrondes plaats op maandag, dinsdag en
woensdagavond en op donderdagmiddag. Vanzelfsprekend kunnen
er weer leuke prijzen worden gewonnen.
Donderdagavond sluiten we af met een feestelijke avond.
We genieten deze week tevens van 3 mooie excursies.
Deze excursies gaan onder voorbehoud naar:
* 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. Het begin van een
groots maatschappelijk experiment dat nog steeds zichtbaar is aan de gebouwen
die in deze kolonie staan. Een uniek verhaal, het begin van de verzorgingsstaat
van nu. Een verhaal waarin de sporen nog steeds zichtbaar zijn in het landschap.
* Emmen en Wildlands
Vandaag staat Emmen op het programma. Emmen is één van de grootste
plaatsen in de regio met een bruisend centrum met veel leuke winkels, een grote
markt, horeca gelegenheden en Wildlands Adventure Zoo (entree voor eigen
rekening). U kunt ook door de oude dierentuin wandelen, dat omgetoverd is tot
een stadspark, waar het heerlijk vertoeven is.

* Museum Musica
Vertrek naar museum Musica. Het museum is gevestigd in het oude voormalige
kerkje ’Bethel’’ aan de scheepswerfkade in Stadskanaal Noord. Te bezichtigen
zijn, draaiorgels, harmonia, pianola’s, harmonica’s, speeldozen, oude radio’s,
antieke kachels en nog een kleine collectie huishoudelijke voorwerpen uit de
vroegere tijden.
* 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 waar we de
Drentse AA in een prachtig perspectief zien.

5 daagse klaverjas reizen
11 maart tot 15 maart € 355,1 april tot 5 april € 375,14 oktober tot 18 oktober € 375,21 oktober tot 25 oktober € 375,28 oktober tot 1 november € 365,4 november tot 8 november € 355,-

Hoofdstraat 9
7873 BB Odoorn, tel:0591-519000

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

info@deoringermarke.nl
www.deoringermarke.nl

