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Highlights van deze reis
Op de volgende pagina’s hebben wij een uitgebreid reisschema voor u uitgewerkt. Hieronder vindt u een beknopt
overzicht van de “Highlights” van deze reis.

• Deventer
• Verblijf in uitstekend 4* hotel in
Drenthe!

• Hunebedcentrum
• Vrije middag

• Bourtange

• Meyer Werf, Duitsland • Zeehondencentrum Pieterburen
• Rondvaart Lauwersmeer

• Giethoorn
• Urk

En nog veel meer….



Uw Reisschema
Dag 1 - Op weg naar Drenthe…
We vertrekken vanochtend vanaf uw privé opstapplaats(en) richting Deventer. Vlakbij Deventer maken we een stop voor een
kopje koffie/thee (2x) en iets lekkers.

Deventer beschikt over een uniek voetveer om van de stadszijde naar de overzijde van de IJssel te komen en andersom. Tot op de
dag van vandaag wordt hier volop gebruik van gemaakt. Uw chauffeur/ reisleider zet u af bij het unieke natuurgebied, de
Ossenwaard, en komt u in een handomdraai in de binnenstad van Deventer. Daarnaast kunt u in de zomermaanden heerli jk aan
de zandstrandjes van de rivier vertoeven. Het pontje biedt bovendien een prachtig uitzicht vanaf het water op de stad. U bent
vrij in deze oude Hanzestad. Deventer is een gezell ige stad waar je alti jd kunt genieten. Of u nu aan het winkelen bent of een
wandeling maakt, de stad omarmt u met haar historische charme. Deventer biedt u tal van bezienswaardigheden.

Na ons bezoek aan Deventer vaart u weer terug en rijden we door naar ons heerli jke verblijf in Assen waar we inchecken voor 4
nachten. We dineren dagelijks in het sfeervolle restaurant. De avonden zijn ter vrije besteding.

Dag 2 - Hunebedcentrum en vrije middag
We vertrekken na het ontbijt voor een bezoek aan het meest bekende museum van deze streek; Het Hunebedcentrum. Ervaar de
reis van de steen, voel de sfeer van het leven van een hunebedbouwersgezin, ruik de geur van een hunebed, zie de schatten van
eeuwen geleden. Het museum vertelt u het verhaal van de hunebedbouwers en laat met moderne technieken het verleden beleven
en zien. Met spectaculaire maquettes en visuele effecten er is zelfs een compleet hunebed. Het centrum ligt direct naast het
grootste hunebed van Nederland, een grote keientuin en een prehistorisch erf met Steentijdhuis en oertuin. Na dit bezoek
vertrekken we naar ons hotel waar vanmiddag een warme lunch krijgen. De middag is ter vrije besteding en ideaal om de
omgeving zelf te ontdekken of te genieten van het heerli jke terras van het hotel.

Dag 3 - Welkom in 1742 & Papenburg (Duitsland), Meyer Werf
Na het ontbijt (vergeet vooral uw lunchpakketje niet mee te nemen want deze kunt u zelf samenstellen van het ontbijt) ri jden we
naar Bourtange, vlakbij de Duitse grens, in het prachtige Westerwolde (Zuid-Oost Groningen), l igt deze vesting. Een uniek
historisch verdedigingswerk dat zijn geli jke niet kent. Heden en verleden gaan perfect samen in deze kleine, sfeervolle
vestingstad. In 1580 gaf Willem van Oranje opdracht om op een zandrug in het Bourtangermoeras, op de grens met het huidige
Duitsland, een fort aan te leggen. Tussen 1593 en 1851 was Bourtange een belangrijke vesting. Toen de vesting in 1851 werd
opgeheven ontstond een agrarisch dorp. In de jaren zestig van de vorige eeuw nam de gemeente Vlagtwedde het initiatief om de
vesting te reconstrueren. Het plan werd uitgevoerd tussen 1967 en 1992. Wallen werden opnieuw opgeworpen, grachten werden
gegraven en soldatenbarakken werden gebouwd. Bezoekers van het Bourtange van nu wanen zich eeuwen terug in de ti jd. Maak
kennis, na genoten te hebben van een lekker kopje koffie en iets lekkers, met de vesting die nooit werd ingenomen. We maken
een mooie wandeling door dit bijzondere vestingstadje onder leiding van ervaren gidsen en brengen een bezoek aan Terra Mora,
het interactieve museum in het bezoekerscentrum. Na deze bijzondere ochtend bent u even vrij voor een hapje/ drankje in
Bourtange waarna we naar Papenbrug rijden.

Papenburg l igt ter hoogte van de provincie Groningen vlak over de grens in Duitsland en is vooral bekend van de grote werf
waar cruise schepen gebouwd worden: De Meyer Werf. We krijgen hier een unieke rondleidingen over de werf en u zult verbaasd
zijn over de enorme schepen die hier gebouwd worden. We maken een rondgang met fly-overs, zien een boeiende tentoonstell ing
en een Nederlandstalige fi lm. Na dit bezoek rijden we terug naar het hotel voor het diner.



Uw Reisschema -2-

Dag 5 - Giethoorn, Urk en terugreis
Na het ontbijt checken we uit en bezoeken we op onze laatste dag het Venetië van Nederland. Giethoorn, het mooiste en meest
sprookjesachtige dorp uit Nederland, waar de inwoners alleen maar kunnen rondvaren, wandelen of fietsen om zich te
verplaatsen. Jaarli jks komen er 1 miljoen mensen op bezoek in ons eigen Hollands Venetië. Op alle eilandjes staan huizen
(boerderijen) met rieten daken die in de 18e en 19e eeuw zijn gebouwd. Een wandel-/fietspad met de naam: 'Binnenpad' loopt
dwars door dit gebied. We gaan aan boord van een rondvaartboot en maken een prachtige tocht over het water.

Na ons bezoek aan Giethoorn vertrekken we naar nog een van de meest bekende plaatsen in Nederland; Urk. Urk is bekend om
haar schilderachtige steegjes (ginkies), pittoreske pleintjes en authentieke visserswoningen. Flaneer hier langs havens en over
de boulevard en geniet van prachtige vergezichten. De unieke Urker vuurtoren, waarvan het l icht als enige in Nederland tegen de
wijzers van de klok in draait, biedt uitzicht op maar l iefst drie provincies. Bij het nabijgelegen Vissersmonument zijn de namen
te lezen van de vissers die zijn gebleven op zee. Ook het hoogste punt van Flevoland is op Urk te vinden, bij de oudste Urker kerk;
het Kerkje aan de Zee.

Na deze interessante ochtend gaan we richting een gezell ig restaurant waar we onze reis afsluiten met een -vroeg- diner
(inclusief). Na het diner vertrekken we huiswaarts. Tot volgend jaar!

Dag 4 - Zeehondencentrum Pieterburen in Groningen en rondvaart Lauwersmeer Friesland
We beginnen de dag vandaag lekker ontspannen met een uitgebreid ontbijt. We starten vanochtend met een bezoek aan het
bekende Zeehondencentrum in Pieterburen in Groningen. In 1971 werd de eerste zeehond opgevangen in Pieterburen. Lenie ‘t
Hart verzorgde het dier in een teiltje in de achtertuin. Nu, 50 jaar later, is Zeehondencentrum Pieterburen uitgegroeid tot het
grootste gespecialiseerde zeehondenziekenhuis van Europa! Vanmiddag steken we weer een provinciegrens over en gaan we
Friesland vanaf het water bewonderen en schepen we in voor een prachtige tocht van ca. 2 uur. Rondvaartbedrijf Lauwersmeer
vaart schitterende tochten door het Nationaal Park Lauwersmeer vanuit Oostmahorn met l ive uitleg door kapitein Jelle over het
gebied en alles wat er onderweg te zien is. De kapitein vindt het leuk als mensen een bezoek willen brengen aan de stuurhut en
vertelt er graag alles over. De vaarroute van ca. 2 uur voert langs kleine eilandjes, groot open water, rietkragen, wilde paarden
die soms tot aan hun buik in het water staan, Schotse Hooglanders, prachtige natuur, vergezichten en soms ziet de groep zelfs
zeearenden. Het schip, De Vlinderbalg (2), is door ondernemers Jelle en Els fl ink onder handen genomen en heeft een mooie
beneden- en een bovensalon en het meubilair is vernieuwd. Tevens is er een invalidentoilet aan boord!

Na deze bijzondere dag gaan we terug naar ons hotel voor het diner. De avond is ter vrije besteding.



Uw Hotel

De Bonte Wever

Comfortabel overnachten kan bij De Bonte Wever op verschil lende manieren. Alle
hotelkamers zijn ruim opgezet en van alle gemakken voorzien zoals bijvoorbeeld met
koffie- en theefacil iteiten zodat u ’s ochtend kunt genieten van een kopje koffie. Een
goed begin van de dag! Het gehele hotel is rolstoelvriendelijk en in alle kamers kunt
u gratis gebruikmaken van ons WiFi netwerk.

Uw kamer beschikt over twee boxspringbedden (2 losse bedden van 0.90 x 2.10 m).
De kamer is verder voorzien van een bureau, koffie- en theefacil iteiten, voldoende
kastruimte, kluis, telefoon, radio, luchtkoeling en flatscreen TV. De badkamer is
voorzien van een inloopdouche, toilet en föhn.

««««



Bovenstaande prijzen zijn inclusief:
- Vervoer per luxe touringcar voorzien van toilet, bar, dvd speler en airconditioning;
- Service en begeleiding van onze ervaren chauffeur/ reisleider;
- Programma zoals beschreven;
- 4x overnachtiging 3*** hotel o.b.v kamer van uw keuze;
- 4x ontbijt, 4x lunch(pakket) en 4x diner;
- Diverse uitgiftelocaties voor snacks en lekkernijen op gezette ti jden;
- Diverse uitgiftelocaties voor drankjes (onbeperkt, alcoholische dranken uit het huisassortiment);
- Koffie / thee facil iteiten op de kamer;
- Toegang tot het subtropisch zwem- en saunaparadijs en toegang tot de fitness
- Gebruik van de bowling (op basis van reserveren tijdens het bezoek)
- Uitgebreid recreatieaanbod onder leiding van animatieteam
- Koffie/thee 2x en iets lekkers op dag 1;
- Overtocht pontje Deventer en vrij bezoek;
- Rondleiding Bourtange en entree Terra Mora;
- Entree en rondleiding Meyer Werf te Papenburg;
- Entree Hunebedcentrum, incl. toegang Oertijdpark, expositie IJsti jden en Prehistorie Expeditiecentrum poort UNESCO Geopark.
- Entree en presentatie Zeehondencentrum Pieterburen;
- Rondvaart Giethoorn;
- Vrij bezoek Urk;
- Diner ter afsluiting van uw reis;
- Parkeerkosten, reserveringskosten, toeristenbelasting en BTW;
- Verzorgings- en verblijfskosten chauffeur/ reisleider.

Exclusief: 5,00 euro per persoon (SGR Bijdrage), 1-persoonskamertoeslag (max. 11 kamers, meer kamers op aanvraag), overige
verzorging, niet genoemde entreegelden, uitgaven van persoonlijke aard en fooien. Een wijziging in het aantal deelnemers kan een
prijswijziging tot gevolg hebben.

Informatie/ reserveren:

● Inschrijven kan tot en met: 22 februari 2023
● Bovenstaande persoonsprijs is geldig bij minimaal 36 deelnemers.

Op deze reis gelden de ANVR reis- en boekingsvoorwaarden. O.v.v. onvoorziene wijzigingen.

Type kamer Reissom Per persoon

2-persoonskamer/ 2 persoonsbezetting € 539,00 Per persoon

Toeslag kamer voor alleengebruik € 130,00 Per persoon

Uw 5-daagse privé busreis naar Noord-Nederland, Drenthe
vanaf 36 personen:

Prijsopgave
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