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Beleef Drenthe zomerreizen
2020
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.
Veenkoloniën onder leiding van gids
We maken een mooie rondrit door de Veenkoloniën. De gids zal u
onder ander informeren over het ontstaan van de koloniën. We drinken
koffie in vestingstad Bourtange of in Smeerling bij de ruiten AA
Veenexpress
We worden ontvangen in Weiteveen en worden wegwijs gemaakt door
middel van een presentatie over het hoogveengebied. Aansluitend
maken we met de Veenexpress een rit dwars door het Bargerveen met
onderweg tekst en uitleg van de boswachter. We bezoeken tevens de grootste
schaapskooi van Nederland met 1000 schapen.
Natuur zwerftocht en Boerin Agnes
We gaan naar Gasselternijveen. Hier bezoeken we boerin Agnes van “Boer
zoekt vrouw”. Met passie en gedrevenheid verteld zij u haar boeren
levensverhaal en van haar nieuwe bedrijvigheid, het maken en proeven van
advocaat. Uiteraard hebben we een heuse proeverij van verschillende soorten
advocaat.
Klompenmuseum
We rijden naar de kop van Drenthe waar we een bezoek brengen aan
het klompenmuseum Gebroeders Wietzes Genoemd naar de twee
laatste klompenmakers in Eelde. Het internationaal klompenmuseum
bezit de belangrijkste en grootste collectie klompen van Europa. De
huidige collectie bestaat uit meer dan 2400 paar klompen uit ongeveer
43 landen.
Avondprogramma: We hebben een gezellig avondprogramma voor u samengesteld met een
muziekavond, Drenthe film, een quiz of bingo en een bowling of een spelletjesavond.
5 daagse beleef Drenthe reizen. De prijzen zijn per persoon.
17 augustus tot 21 augustus
€ 405,24 augustus tot 28 augustus
€ 415,6 daagse beleef Drenthe reizen. De prijzen zijn per persoon
14 augustus tot 19 augustus
€ 515,21 augustus tot 26 augustus
€ 525,8 daagse beleef Drenthe reizen. De prijzen zijn per persoon
14 augustus tot 21 augustus
€ 650,21 augustus tot 28 augustus
€ 650,-

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

