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5-daagse Fietsvakantie over de Drentse Hondsrug - Ontdek
Drenthe op de Fiets

5-daagse Fietsvakantie over de Drentse Hondsrug
Het Hondsruggebied is het eerste Geopark van Nederland. Tijdens deze vakantie kunt u ontdekken wat de enorme ijsmassa's, het water, de
kou en de wind duizenden jaren geleden in deze streek teweeg hebben gebracht.
In het Geopark vindt u de bossen in alle soorten en maten: indrukwekkende oude bossen met hoge eiken en beuken, strubbenbossen aan de
rand van de heide en vergeten bosjes langs de es waar nooit iemand komt. We sturen u dan ook heel graag het bos in op de Hondsrug...

Het programma van dag 1, 2 en 3
Dag 1: U komt in de loop van de middag aan in het hotel in Exloo/Borger of Ees waar u dineert (bij de reissom inbegrepen) en overnacht.
Dag 2: Na het ontbijt stapt u heerlijk uitgerust op de fiets. Het vernieuwde Hunebedcentrum toont u op eigentijdse wijze de geschiedenis van
de Hunebedden en de de Hunebedbouwers. Wellicht komt u in Exloo de schaapskudde nog tegen. Het theehuis Poolshoogte, met
naastgelegen uitkijktoren, is uw bezoek zeker waard. Het diner (helaas op deze dag niet bij de reissom inbegrepten) en overnachting is weer
in uw hotel in Exloo/Borger of Ees De lengte van de fietstocht is circa 57 km, maar is uiteraard in te korten.
Dag 3: Allereerst kunt u genieten van de landelijke omgeving en dorpen als Westdorp en Schoonloo. Daarna fietst u door de prachtige
staatsbossen. Uw luch kunt u (helaas op eigen kosten) gebruiken bij de reuzen Ellert en Brammert in het oude dorpscafé in het gelijknamige
openluchtmuseum. Door autenthieke dorpen zoals Zweeloo, (oud)Aalden en het Monumentendorp Orvelte fietst u naar uw hotel in
Westerbork/ Wezup of Aalden voor diner (vandaag bij de reissom inbegrepen) en overnachting.

Dag 4 en 5 van uw Fietsvakantie
Dag 4: Vandaag maakt u een prachtige fietstocht van ca 53 km door de prachtige natuur. Om de natuur echt te beleven kunt u hier even van
de fiets stappen voor een korte wandeling langs mysterieuze jeneverbessen op het Mantingerzand. 's middags fietst u door het Nationaal Park
Dwingelderveld. Het Nationaal Park is het grootste aaneengesloten natte heidegebied van West-Europa. Er zijn maar liefst 2 schaapskudden
met herder die de heide in conditie houden. Aan het einde van de middag komt u weer in Westerbork/ Wezup of Aalden voor diner (helaas
vandaag niet bij de prijs inbegrepen) en overnachting.
Dag 5: De fietstocht van vandaag (ca 48 km) kent vele hoogte- en dieptepunten. Als eerste fietst u langs het voormalige Kamp Westerbork. In
het herrneringscentrum wordt u verteld over de geschiedenis van het kamp. In de Tweede Wereldoorlog werden meer dan 100.000 joden
vanuit dit kamp op transport gezet naar de vernietigingskampen in Polen en Duitsland. Daarna fietst u door het Bluesdorp Grolloo. In het Cuby
en Blizzards Museum herleeft de tijd van Harry Muskee, Herman Brood en de band Cuby en the Blizzards. Het hoogtepunt van vandaag is het
Boomkroonpad. Over een stalen constructie loopt u door de boomtoppen en krijgt u een heel andere kijk op het bos. Aan het einde van de dag
komt u langs Versteend Leven. De stenen en fosielen vertellen u de geschiedenis uit lang vervlogen tijden. Bij het hotel in Borger/Ees of Exloo
is uw vakantie helaas al weer ten einde en rest u nog slechts de thuisreis.

De hotels waar u verblijft:
Dag 1 en 2: Het hotel in Exloo
Verscholen tussen bossen en heidevelden ligt dit deze prachtige familiehotel. Het hotel beschikt over ruime kamers met een flatscreen-tv,
gratis WiFi en een bureau. De eigen badkamers zijn uitgerust met een bad/douche. Er wordt dagelijks een uitgebreid ontbijtbuffet geserveerd.
Het restaurant bij Els heeft internationale gerechten met regionale accenten op het menu staan.
Dag 1 en 2: Het hotel in Borger
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Dit hotel in het centrum van Borger beschikt over 21 fraaie hotelkamers. Alle kamers zijn voorzien van comfortabele bedden, flatscreen
televisie en een bureau met daarbij koffie/thee faciliteiten. Tevens beschikt het gehele hotel over gratis WIFI.
Dag 1 en 2: Het hotel in Ees
Dit hotel beschikt over 18 hotelkamers zijn voorzien van televisie, een minibar, een koelkast en een kluisje. Uw eigen badkamer is uitgerust
met gratis toiletartikelen, een toilet en een douche. Mindervalidenkamers zijn aanwezig en op aanvraag te boeken.
Dag 3 en 4: Het hotel-restaurant in Westerbork
Dit hotel - restaurant gelegen in het altijd levendige Drentse dorpje Westerbork. Mede door de gemoedelijke Drentse sfeer hebben we al vele
gasten mogen verwelkomen. Naast de vele mogelijke dagtrips en vertier in en om Westerbork is deze practige locatie heerlijk om te
ontspannen en ontstressen.
Dag 3 en 4: Het hotel in Wezup
Dit hotel beschikt over 11 nieuwe ruime hotelkamers. Alle kamers in het hotel zijn voorzien van een eigen douche en toilet. Tevens is op elke
kamer een wekkerradio en TV aanwezig en heeft u de beschikking over een (draadloze) internetaansluiting.
Dag 3 en 4: Het hotel in Aalden
Het gemoedelijke hotel staat in het centrum van het Drentse dorp Aalden. De bosrijke omgeving leent zich perfect voor mooie fiets- en
wandeltochten. Alle hotelkamers zijn voorzien van een zithoek, een bureau, een televisie en een privébadkamer met gratis toiletartikelen, een
haardroger en een douche en toilet.

Dit arrangement is inclusief:
Bagagevervoer (1 koffer p.p.) op 2e t/m laatste dag
4 x overnachting
4 x ontbijt
2 x diner (op dag 1 en op dag 3)
Fietsroutes

Prijs: vanaf € 349,00 p.p. op basis van een 2-persoonskamer.

De prijs is exclusief:
Exclusief:
1-persoonkamer toeslag zijn op aanvraag
Lunch en drankjes
Diner (op dag 2, 4 en op dag 5)
Toeristenbelasting
Entreegelden
Bijdrage aan garantiefonds: € 20,00 per boeking
Middels het garantiefonds is uw vooruitbetald boekingsbedrag beschermd bij een door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erkende
garantieregeling.

Startdata en prijzen per persoon
1 maart - 30 april: € 349,00
1 mei - 30 juni: € 359,00
1 juli - 31 augustus: € 369,00
1 september - 30 september € 359,00
1 oktober - 30 november: € 349,00
Prijzen 1-persoonskamers zijn op aanvraag.
De prijs van dit arrangement is geldig tot en met 30 november 2021 met uitzondering van de feestdagen.
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