5-DAAGSE AUTOCARREIS NEDERLAND
FIETSEN IN DRENTHE
maandag 19 tot vrijdag 23 september 2022
Drenthe is lijkt wel gemaakt om door te fietsen. Op de fiets door de Drentse natuur komt er allerlei
moois aan je voorbij. Je komt voorbij het Nationaal park, prachtige natuurgebieden, gezellige dorpjes
en ontdekt mooie historische plaatsen.
DAG 1: Nationaal Park Dwingelderveld
Vertrek te Eine om 07u00. De fietsen worden geladen in onze fietstrailer en via de snelwegen rijden
we richting Drenthe.
We rijden verder naar het Nationaal Park Dwingelerveld, het grootste aaneengesloten natte
heidegebied van West-Europa. Er zijn maar liefst 2 schaapskudden met herder die de heide in
conditie houden. De permanente tentoonstelling in het bezoekerscentrum biedt informatie over het
ontstaan en het beheer van het waardevolle heidelandschap. Wisselexposities over diverse thema’s
maken een regelmatig bezoek de moeite waard. Hier kan u kiezen voor een korte fietstocht of vrije
tijd voor de deelnemers om het bezoekerscentrum te bezoeken, even te wandelen…
De autocar brengt ons tot in Assen waar we inchecken in het hotel voor avondmaal en overnachting.
DAG 2: fietstocht rond Assen en Kamp Westerbork (ca 55 km)
We fietsen vanuit Assen langs het racecircuit naar het ‘Herinneringscentrum kamp Westerbork’. Van
hieruit werden tijdens de Tweede Wereldoorlog duizenden joden gedeporteerde naar
oncentratiekampen van de Nazi’s.
Daarna fietsen we terug naar Assen en rijden de stad binnen langs het Asserbos, één van de oudste
bossen van Nederland. Ontdek in Assen de monumentale herenhuizen, het Drents Museum, het
Drents Archief, de Gouverneurstuin, de Brink en de Nieuwe Kolk. Horeca, kleine winkeltjes, kunst,
theater, literatuur en muziek.
Avondmaal en overnachting in het hotel.
DAG 3: Drentsche Aa (ca 40 km)
Vandaag fietsen we door het Nationaal landschap Drentsche Aa. Het is de verzamelnaam voor een
stelstel slingerende beken in het midden en noorden van Drenthe.
De esdorpen Anloo, Balloo en Taarlo zijn een bezoekje meer dan waard, evenals het gezellige
brinkdorp Rolde. In Anloo bevindt zich trouwens het bezoekerscentrum Drentsche Aa. Op onze
route komen we beslist wel een hunebed of dolmen tegen.
Avondmaal en overnachting in het hotel.
DAG 4: fietstocht rond het museumdorp Orvelte (ca 35 km)
Na het ontbijt rijden we naar het Orvelte, waar de geschiedenis tot leven komt. Loop over de
kinderkopjes of de oude klinkers langs de monumentale boerderijen, geniet van de natuur en breng
een bezoek aan de vele kunstenaars die hier hun atelier hebben. Met een beetje geluk kom je de
schaapskudde tegen.
Meer informatie en reservaties: 055 31 12 40 of via mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor: Fietelstraat 129 – 9700 Oudenaarde-Eine

We maken kennis tijdens onze fietstocht met vrijwel alle facetten van het Drentse
esdorpenlandschap: de hoge essen rond de dorpen, de groenlanden langs de beken en het heideveld
en de bossen die erop gedijden. We komen langs diverse esdorpen, de gewijde plaatsen van de
hunebedbouwers, de Galgenberg, de eenzame hei, de gravers van het Oranjekanaal en naar het
boerenleven in het Drents dorp honderd jaar geleden.
We laden de fietsen terug in en rijden naar het hotel voor avondmaal en overnachting.
DAG 5: fietstocht Fochterloërveen (ca 35km)
We stappen nog een laatste keer op het zadel om met de gids nog een fietstochtje te maken door
het Fochteloërveen, op de grens van Drenthe en Friesland. Het is één van de grootste
hoogveenmoerassen die Nederland nog heeft. Op allerlei plaatsen is te zien hoe ook hier de kanalen
en wijken gegraven werden op de turf te kunnen exploiteren. Op de uitkijktoren ziet u kanaaltjes en
slootjes het veen in lopen. Met wat geluk spotten we enkele kraanvogels.
In de namiddag keren we terug huiswaarts.

Prijs: 695 € per persoon in ALL IN
Toeslag éénpersoonskamer: 150 euro/persoon

Logement: Hotel De Bonte Wever in Assen (of gelijkwaardig)

ALL-IN* FORMULE IN HET HOTEL:
•
•
•
•
•
•
•
•

4 x ontbijt en diner
lunchpakket vanaf dag 2 t/m dag 5
koffie- en theefaciliteiten op de hotelkamer
diverse snacks en lekkernijen op gezette tijden in het hotel
onbeperkt drankjes uit het huisassortiment
vrij toegang tot het subtropisch zwemparadijs en de bowlingbanen (op basis van
beschikbaarheid: reservatie verplicht)
vrij gebruik diverse spelfaciliteiten
gratis WiFi

Meer informatie en reservaties: 055 31 12 40 of via mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor: Fietelstraat 129 – 9700 Oudenaarde-Eine

INFO MEERDAAGSE AUTOCARREIZEN
Inbegrepen in de prijs:
•
•
•
•
•
•
•

Vervoer per luxe autocar met fietstrailer
Professionele fietsbegeleiding
Alle overnachtingen in goed en comfortabel hotel met bad of douche en toilet
Verblijf op basis van all-in* vanaf het avondmaal eerste dag tot het ontbijt laatste dag
Vermelde uitstappen (niet de toegangsgelden voor musea, bezienswaardigheden, trein- of
boottochten)
Toeristenbelasting
Gratis gebruik van de Scheldevallei parking te Eine tijdens uw reis

Niet inbegrepen in de prijs:
•
•
•
•
•
•

Maaltijden onderweg de eerste en laatste dag
Niet-vermelde dranken
Persoonlijke uitgaven
Toegangsgelden
Annulatie- en bijstandsverzekering. Indien u geen verzekering bij ons afsluit, gelden de
bijzondere voorwaarden begeleide reizen van Reizen De Scheldevallei (Lic. A1831). Deze zijn
op verzoek verkrijgbaar bij ons op kantoor of via www.scheldevallei.be
Gereserveerde zitplaats in de autocar (zie lager)

Naargelang de omstandigheden kunnen de volgorde van bezoeken of voorgestelde hotels nog
wijzigen zonder afbreuk te doen aan kwaliteit en/of programma.
Voor alle reizen moeten er minimum 20 deelnemers zijn voordat de reis doorgaat (tenzij anders
vermeld).

Reservering zitplaats in de autocar (niet verplicht):
Alle zitplaatsen van de autocar kunnen ingenomen worden, u kan max. 1 zitplaats p.p. reserveren.
•
•
•

Voor de eerste twee rijen € 1,25 per dag per persoon
Vanaf de derde rij tot de zevende rij € 2,50 per persoon voor de volledige reis
Vanaf de achtste rij (eerste rij achter de middendeur autocar) is de reservering gratis

Meer informatie en reservaties: 055 31 12 40 of via mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor: Fietelstraat 129 – 9700 Oudenaarde-Eine

