
Met vertrouwen op reis!

De betere hotels Reisbegeleiding bij alle vliegreizen Eigen luxe touringcars Opstappen in Limburg Veel inclusief

Noord-Nederlandse Parels
Op ontdekkingstocht in eigen land!

Op ontdekkingstocht door de Noord-Nederlandse provincies
Friesland, Overijssel en Drenthe, beleef de gastvrijheid, cultuur en taal.
We ervaren de provincies van de elf steden, van water, Wadden,
Werelderfgoed en de Culturele Hoofdstad van Europa Leeuwarden.
Een uitgebreid leuk programma met VEEL INCLUSIEF!! We verblijven
in het stijlvolle dorpje Zwartsluis in de kop van Overijssel. Reis met ons
mee in eigen land, dat kan werkelijk verrassend zijn.

Dag 1 - Heenreis via Giethoorn
Vanuit Limburg rijden wij, met een koffiestop onderweg, naar het
“Hollands Venetië” Giethoorn. Na aankomst heeft u de gelegenheid
om te lunchen, of een wandeling te maken door dit unieke dorp. In de
namiddag maken wij een twee uur durende rondvaart door
Giethoorn en het omringende natuurgebied. Aan het einde van de
middag rijden wij naar ons vakantieadres in Zwartsluis.
Kamerverdeling en diner in ons hotel.

Dag 2 - Joure & Leeuwarden
Na het ontbijt rijden wij door de provincie Friesland naar het Museum
Joure. Op de plek waar de koffiebranderij van Douwe Egberts is
ontstaan, vinden we behalve de geschiedenis van koffie, thee en
tabak, inverschillendemonumentaleambachtsgebouwentevenseen
zilversmederij, bakkerij, drukkerij en een indrukwekkende collectie
Friese klokken. In de namiddag rijden wij naar de hoofdstad van
Friesland Leeuwarden, de culturele hoofdstad van 2018 een favoriete
Nederlandse stedentrip. Laat u in het historisch centrum verrassen
door de gezelligheid en het cultureel erfgoed, of breng een bezoek

5 dagen vanaf
€ 649,- p.p.

Vertrekdata
14 oktober 2023 €649

Inclusief
Vervoer per comfortabele touringcar

Verblijf 4 nachten in 4* hotel
Zwartewater op basis van
halfpension

Boottocht Giethoorn

Entree Museum Joure

Entree Gevangenismuseum
Veenhuizen

Entree Schaatsmuseum

Entree Orchideeënhoeve

Koffie met gebak + rondleiding
windmolenpark
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aan het Fries museum.

Dag 3 - Veenhuizen & Assen
In het gevangenismuseum Veenhuizen in Drenthe, kunnen we
ervaren hoe de manier waarop misdadigers gestraft worden, door de
eeuwen heen flink is veranderd. Hoe zag een gevangenis er vroeger
uit? Hoe ging men om met de gevangenen? Behalve een pijnbank of
radbraakkruis kunnen we ook zien, hoe het er tegenwoordig in de
gevangenis aan toe gaat. De Drentse hoofdstad Assen staat in de top
5 van beste stedentrip bestemmingen in Nederland. Vanmiddag
kunnen we ontdekken wat deze interessante stad te bieden heeft! U
heeft voldoende tijd om het historische centrum te ontdekken.

Dag 4 - Elfstedentocht & Orchideeën hoeve
De Elfstedentocht is onlosmakelijk verbonden met Friesland! In het
knusse schaatsmuseum in het pittoreske plaatsje Hindeloopen
ontdekken wij alle bijzonderheden over de heroïsche
Elfstedentochten en hun winnaars. Behalve alle soorten schaatsen en
vele markante voorwerpen, zoals de grootste schaats ter wereld en de
afgevroren teen van Tinus Udding, kunnen we nog een kijkje nemen
in de werkplaats van een schaatsenmakerij, een lakkerij, een
leermakerij en een smederij. Na het bezoek aan het museum is er nog
vrije tijd en lunchgelegenheid in Hindeloopen. In de namiddag
kunnen wij genieten van alle flora en fauna in de Orchideeën hoeve in
Luttelgeest. De tropische tuin, een nagebootst stukje oerwoud,
huisvest duizenden wilde orchideeën. De grootste, Maleisische tuin
heeft een oppervlakte van 2000 m2. Daarnaast is de “zwevende
bloementuin” een bijzondere attractie! Sinds 2018 is er het nieuwe
“Makirijk”, een buitenwereld die wordt bewoond door
ringstaartmaki’s, flamingo’s, alpaca’s en eenden.

Dag 5 - Noordoostpolder & Elburg
Bij Urk in de Noordoostpolder staan de grootste windmolens van
Europa. Wij worden ontvangen met koffie en appelgebak bij
informatiecentrum 11 Beaufort. Op interactieve wijze worden wij
geïnformeerd over windturbines en duurzame energie in het
algemeen. Daarna rijden wij, onder leiding van een gids, een unieke
route over de dijk langs de ca 200m hoge windmolens, die deels op
het land en in het water staan. Bij terugkomst gaan we nog een kijkje
nemen in de boerderijwinkel met typische streekproducten uit de
Noordoostpolder. In de namiddag brengen wij een bezoek aan de
historische vestingstad Elburg. Met haar 600 monumenten en 8
musea trekt deze oude Hanzestad, vroeger gelegen aan de Zuiderzee,
jaarlijks vele bezoekers. De oude wallen met hun schitterende bomen,
de smalle steegjes met leuke winkeltjes en prachtige doorkijkjes
maken van de vesting een sfeervol geheel, waarna wij, met een stop
om te dineren (exclusief reissom) onderweg, aan het begin van de
avond, vele ervaringen rijker, terugkeren naar Limburg.

Hotelinformatie

Hotel Zwartewater****

Toeristenbelasting

Begeleiding door deskundige
chauffeur/reisleider

Exclusief
Eventuele verzekeringen

Calamiteitenfonds van € 2,50 per
boeking

Verplichte SGR bijdrage € 5,- per
persoon

Overige info
Programma onder voorbehoud van
wijzigingen

Minimum aantal deelnemers 25
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We verblijven in dit viersterrenhotel gelegen in de kop van Overijssel,
met een ligging aan het water en aan de rand van het centrum van
het toeristendorpje Zwartsluis. Alle kamers zijn comfortabel ingericht
met de gebruikelijke faciliteiten, WiFi is gratis en een lift is aanwezig.
Het hotel heeft een bar voor een drankje te doen, en u kunt
ontspannen in het zwembad.

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamer : € 66,-

Hotel website: https://www.hotelzwartewater.nl/nl/
Hotel adres: Hotel Zwartewater Bowling en Botterzaal, Zwartsluis,
Nederland
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