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4-daagse Fietsvakantie van hotel naar hotel door Drenthe, het
Vechtdal en Twente

Geweldige fietsvakantie door Drenthe en Overijssel
Eigenlijk is het teveel voor één fietsvakantie. Met groot gemak kunnen hier ook 3 fietsvakanties van gemaakt worden. De fietsprovincies
Drenthe en Overijssel hebben u immers veel meer te bieden dan u in deze 4-daagse fietsvakantie kunt zien en beleven. Toch krijgt u met
deze fietsvakantie al een hele goede indruk, met veel variatie aan landschappen. Hier worden fietsliefhebbers echt blij van.

Dag tot dag beschrijving
Dag 1: Aankomst in Ommen
U reist op eigen gelegenheid naar uw hotel in Ommen. Ontspan o.a. in het verwarmde binnenzwembad met zoutwaterbad en de Finse sauna.
Dit hotel ligt op 200 meter van het station dus ook ideaal als u hier met de trein naar toe wil.
Dag 2: van Ommen naar Ootmarsum (ca 51,1 km)
Door het?Vechtdal?en het decor van het prachtige landschap van Twente fietst u naar het dorp Ootmarsum. Onderweg komt u naast natuur,
ook nog langs de prachtige?Sint-Pancratiusbasiliek?in Tubbergen.?In de loop van de middag komt u aan in Ootmarsum voor diner (niet bij de
reissom inbegrepen) en overnachting.
Dag 3: Van Ootmarsum naar Coevorden (ca 57,2 km)
U kunt nog even genieten van het Twentse landschap. De cirkels van?Janink?en de watermolens zijn uw bezoek zeker waard. Daarna fietst u
door een prachtig natuurgebied in Duitsland naar Coevorden.?Coevorden was vroeger een van de belangrijkste vestingsteden van het land en
is de oudste stad van Drenthe. De eerste vermelding van de plaatsnaam komt uit 1036, in de naam van?Fredericus?van Coevorden. De
eerste schriftelijke vermelding van Coevorden dateert van 1148. Op een oorkonde wordt gesproken over?Coevoorde, een plaats waar boeren
hun koeien door een doorwaadbare plek (voorde) in een rivier dreven.?Aan het einde van de fietstocht komt u aan in uw hotel?in Coevorden
voor diner (niet bij de reissom inbegrepen) en overnachting.?
Dag 4: Van Coevorden naar Ommen (ca 48 km)
s Morgens verlaat u Coevorden. De fietstocht van vandaag gaar voornamelijk langs de Vecht en de prachtige bossen rondom Hardenberg en
Ommen. In Ommen?aangekomen is uw vakantie helaas ten einde en rest u slechts de thuisreis.

Uw hotels
Hotel in Ommen
Het hotel ligt aan de rand van het eeuwenoude Laerbos. De locatie is ideaal: het centraal station zit voor de deur, de levendige binnenstad van
Ommen is slechts een paar minuten lopen. Het zeer uitgebreide sauna- en beautycentrum heeft onder andere een binnensauna, Turks
stoombad, dompelbad, Finse buitensauna, hot whirlpool, binnenzwembad en een prachtige tuin met terrassen en ligstoelen. Ook zijn er tal
van ontspannende behandelingen mogelijk. De keuken maakt zoveel mogelijk gebruik van lokale producten uit het Vechtdal. Naast de
dinerkaart is er ook een kleine kaart met lunchgerechten. Laat u verrassen door de heerlijke wijn-spijs combinaties en wisselende
specialiteiten op de kaart, zoals asperges in het voorjaar, mosselen in september en paddenstoelen in het najaar.
Hotel in Ootmarsum
Het hotel ligt boven op de Kuiperberg (71 meter) in het schilderachtige stadje Ootmarsum. Het hotel heeft een sprookjesachtige aanblik en
beschikt over een grote tuin waar u als gast gebruik van mag maken. Onder het hotel bevindt zich een afgesloten fietsenkelder voorzien van
voldoende oplaadpunten voor eBikes. De kamers van het hotel zijn voorzien van een televisie, wastafel met spiegel en een badkamer met een
douche en toilet.In het restaurant van het hotel kunt u iedere ochtend terecht voor een uitgebreid ontbijtbuffet. Het restaurant serveert tevens
luch en diner waarbij u een keuze heeft van de uitgebreide menukaart. Ook kunt u natuurlijk heerlijk zitten op heet terras voor een hapje of
een drankje, genietend van het prachtige uitzicht over het Twentse coulisselandschap.
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Hotel in Coevorden
Het hotel, dat 31 kamers en een gezellig restaurant heeft, is zowel per auto als per trein makkelijk bereikbaar. Hotel Talens ligt op steenworp
afstand van het bus- en treinstation in Coevorden en het centrum. Er is een lift in het hotel aanwezig. Alle kamers beschikken over televisie en
een badkamer met toilet en douche of bad. Bij binnenkomst wordt u gastvrij ontvangen en heeft u direct bereik met gratis WiFi van maar liefst
100 MB! Op het naastgelegen eigen parkeerterrein kunt u bovendien gratis parkeren. Ook is er een lift aanwezig in het gebouw.

Bij deze 4-daagse Fietsvakantie is inbegrepen
3 x overnachtingen
3 x Ontbijt
3 x Bagagetransport van hotel naar hotel (1 koffer of tas per persoon)
Fietsroutes

Prijs per persoon (op basis van 2 personen op een 2 persoonskamer)
2 maart - 27 april: € 259,00 p.p.
4 mei - 28 september € 269,00 p.p.
5 oktober - 30 november € 259,00 p.p.

Aankomstdag: Alleen op dinsdag
Exclusief:
1-persoonskamer toeslag van € 75,- p.p.
lunches en diners
drankjes, entrees, souvenirs en andere persoonlijke uitgaven
Toeristenbelasting (ter plaatse te voldoen in de hotels)
Bijdrage aan garantiefonds: € 20,00 per boeking
Middels het garantiefonds is uw vooruitbetaald boekingsbedrag beschermd bij een door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erkende
garantieregeling

De prijs van deze 4-daagse Fietsvakantie is geldig tot en met 30 november 2021.
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