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Ontdek de Geschiedenis van Drenthe tijdens een 4-daagse
Fietsvakantie

Ontdek de Drentse Geschiedenis
In deze vakantie fietst u door de geschiedenis van Drenthe. Natuurlijk staan de hunebedden op het programma. Maar ook de recente
geschiedenis, zoals die van het gevangenisdorp Veenhuizen en die van voormalig Kamp Westerbork, passeert de revue. In zeven musea
langs de route gaat de geschiedenis van Drenthe voor u leven.
De fietstochten verbinden de musea en de bijzonder fraaie natuur van Drenthe.

Het programma:
Dag 1: In de loop van de middag wordt u verwacht in het Hotel in Exloo.
Dag 2 van Exloo naar Elp (ca. 50 km): Uw route gaat richting Elp. U fiets richting Schoonoord waar u het Openluchtmuseum Ellert en
Brammert kunt bezoeken. Even een paar uur terug in de tijd met de historie van deze 2 reuzen. Vervolgens gaat u richting
Monumentendorp Orvelte, u blijft in de geschiedenis van Drenthe en kunt prachtige Saksische boerderijen bezichtigen. U dineert en overnacht
in het familiehotel in Elp.
Dag 3 van Elp naar Norg (ca. 48 km): Lekker uitgeslapen op de fiets richting voormalig kamp Westerbork. Een zwarte bladzijde uit
de geschiedenis van Drenthe en dat kunnen en mogen we natuurlijk niet vergeten. Vanuit het herinneringscentrum vervolgt de route zich naar
de voormalige strafkolonie Veenhuizen waar u vervolgens bij Kaaslust- een ambachtelijke kaasmakerij gevestigd in de
voormalige zuivelfabriek- en ook Maallust - onze Drentse bierbrouwerij gevestigd in de voormalige graanmaalderij - kunt bezoeken en
uiteraard kunt proeven en kopen. U kunt u ook nog naar het Nationaal Gevangenismuseum. In dit moderne en interactieve museum ontdekt
u hoe we in Nederland omgaan met misdaad en straf vanaf 1600 tot en met nu en maakt u kennis met de bijzondere geschiedenis van
Veenhuizen. U dineert en overnacht in het hotel in Norg.
Dag 4 van Norg naar Exloo (ca. 55 km): Na een heerlijk ontbijt fietst u terug naar Exloo. U gaat richting Assen waar u het Drents Museum
kunt bezoeken die naast wisselend exposities van hoog niveau een permanente tentoonstelling van archeologische opgravingen en
vondsten tentoonstellen. In Drouwen bevindt zich een boerderij met de mooiste mineralen, fossielen en schelpen uit de hele wereld,
Versteend Leven. Daarna kunt u een bezoek brengen aan het Hunebedcentrum in Borger. Hier ziet u hoe onze hunebedbouwers ca. 5500
jaar geleden hebben geleefd en nog veel meer. De reis eindigt in Exloo. U kunt desgewenst een nachtje extra bijboeken in dit hotel.

De hotels waar u verblijft:
Dag 1: Het hotel in Exloo
Midden op de Drentse Hondsrug, verscholen tussen heidevelden en bossen, ligt ons prachtig gelegen Hotel Restaurant aan de brink van het
karakteristieke dorpje Exloo. Alle kamers zijn voorzien van vele gemakken zoals, heerlijke boxspring bedden, comfortabele relax fauteuils,
schrijfbureau, televisie, telefoon, kluisje, eigen bad/douche met toilet, gratis koffie- en thee faciliteiten en gratis draadloos internet.
Dag 2: Het familiehotel in Elp
Gelegen in Drenthe vindt u dit familiehotel. In de directe omgeving zijn vele fiets- en wandelroutes en de centrale ligging van het pittoreske Elp
maakt de Koekoekshof een unieke uitvalbasis voor leuke activiteiten. In het restaurant kunt u terecht voor een heerlijk ontbijt, lunch of een
diner. Ook is het heerlijk toeven op het zonnige terras.
Dag 3: Het hotel in Norg
Dit hotel in Norg is gehuisvest in een sfeervol jaren '30 gebouw en beschikt over 11 moderne kamers, voorzien van alle gemakken op een drie
sterren. Het hotel is in 2015 en 2021 het hoogst gewaardeerd in Noord-Drenthe op diverse consumentenfora.
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Bij deze 4-daagse Fietsvakantie is inbegrepen:
Bagagevervoer (1 koffer p.p.) op de 2e dag t/m laatse dag
3 Overnachtingen in een hotel
3x uitgebreid ontbijt
3x Diner
Fietsroutes
Parkeerplaats bij het 1e hotel

Exclusief:
Lunch en drankjes
Toeristenbelasting
Entreegelden
Bijdrage aan garantiefonds: € 17,50 per boeking

Middels het garantiefonds is uw vooruitbetaald boekingsbedrag beschermd bij een door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erkende
garantieregeling.

Prijzen per persoon:
1 Maart t/m 28 Maart en 1 Oktober t/m 31 Oktober * € 259,00
29 Maart t/m 25 April * € 279,00
26 April t/m 30 September * € 289,00
1-persoonskamertoeslag is op aanvraag

* Bovenstaande prijzen zijn berekend per persoon op basis van 2 personen in een 2-persoonskamer.
De prijs van deze 4-daagse Fietsvakantie is geldig van 1 maart tot en met 31 oktober 2021.
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