Veteranen Kalender
2018
Krokusspecial: 5 daags
Maandag 19 maart tot vrijdag 23 maart € 189,- p.p.
Maandag 26 maart tot vrijdag 30 maart € 189,- p.p.
Natuurexcursie naar de schaapskudde & de lammetjes en een verrassingsexcursie.

Paasspecial: 5 daags
Maandag 2 april tot vrijdag 6 april € 199,- p.p. ( incl. touringcar)
Natuurexcursie naar de schaapskudde & lammetjes en een excursie naar Zoo-bizar.

Voorjaarspecial: 5 daags
Maandag 23 april tot vrijdag 27 april € 199,- p.p.
Een excursie naar de jaknikkers & naar de gezellige woonboot van Nelis en Leentje en een excursie
naar Zoo-bizar.

Bevrijdingsdagspecial: 6 daags, speciale aanbieding 5=6
Vrijdag 4 mei tot woensdag 9 mei € 249,- p.p. (1 nacht gratis)
Excursie naar de humoristische glasblazer en een excursie naar de Drentse Hooglanden & Orvelte.
( incl. touringcar)

Mei-special: 5 daags
Maandag 14 mei tot vrijdag 18 mei € 229,- p.p.
Een excursie naar de Drentse Hooglanden & Orvelte en een excursie naar Zoo-bizar.

Juli 6 daags:
Maandag 9 juli tot zaterdag 14 juli € 299,- p.p.
Excursie naar de humoristische glasblazer een excursie naar de Drentse hooglanden & Orvelte en een
nieuwe Geopark natuurexcursie. ( incl. touringcar)

Zomerweekvakantie: 8 daags
Zaterdag 28 juli tot zaterdag 4 augustus € 450,- p.p.
Zaterdag 11 augustus tot zaterdag 18 augustus € 450,- p.p.
Excursie naar de humoristische glasblazer, een natuurexcursie naar de Drentse Hooglanden met gids,
een excursie met de veenexpress o.l.v. de boswachter en een rondvaart in de Blauwe Stad.
( incl. touringcar)

Augustus 6 daags:
Maandag 13 augustus tot zaterdag 18 augustus € 299.- p.p.
Excursie naar de humoristische glasblazer, een excursie met de veenexpress o.l.v. de boswachter en
een natuurexcursie naar de Drentse Hooglanden & Orvelte ( incl. touringcar)
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Herfstspecial: 5 daags
Maandag 1 oktober tot vrijdag 5 oktober € 199,- p.p.
Maandag 8 oktober tot vrijdag 12 oktober € 199,- p.p.
Een excursie met de veenexpress o.l.v. de boswachter en een verrassingsexcursie met advocaat.

Najaar-special: 5 daags
Maandag 5 november tot vrijdag 9 november € 189,- p.p.
Maandag 19 november tot vrijdag 23 november € 189,- p.p.
Inclusief twee nieuwe verrassingsexcursies.

Adventsspecial: 5 daags
Maandag 10 december tot vrijdag 14 december € 189,- p.p.
Inclusief twee nieuwe verrassingsexcursies en de kerstmarkt in Odoorn.

Kerst & oud-nieuw

Oud en nieuw special:
e

6 daags € 400,- p.p. aankomst 23
7 daags € 450,- p.p. aankomst 22e
8 daags € 495,- p.p. aankomst 21e

5 daags € 300,- p.p aank. 28e of 29e
6 daags € 360,- p.p aank. 27e of 28e

De Kerst & Oud-Nieuw arrangementen zijn inclusief:
3 boeiende excursies ( incl. touringcar)
Kerstavonddienst in naastgelegen kerkje
Op 25 december een feestelijk 4 gangen diner met een verrassing
Op 26 en 31 december een 4 gangen kerst,(silvester) feestelijk diner met live muziek

Al onze special arrangementen zijn inclusief:
• Logies met uitgebreid ontbijt
• Lunch of lunchpakket
• 3-gangen keuze diner (m.u.v. de feestdagen)
• Consumpties inclusief van 18:00 tot 23:00 uur
• Excursies (entrees zijn exclusief)
• Avondprogramma
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