
HOTEL ZWARTEWATER****
Ligging: gelegen in de provincie Overijssel, aan de oever van de rivier Zwarte 
Water
Uitrusting: modern hotel met receptie, lift, restaurant, bar, terras, bowlen en 
biljart (toeslag), fietsverhuur (toeslag),  fitness, zwembad,  sauna (toeslag),  
gratis wifi, comfortabele kamers, badkamer met bad/douche, haardroger en 
toilet, telefoon, radio, tv, zithoek
Maaltijden: ontbijtbuffet, ‘s avonds 3-gangen menu

INBEGREPEN
• ****PRINCESS CLASS AUTOCAR
• Halfpension vanaf de 1e dag het avondmaal t.e.m. de 3e dag het ontbijt 
• Begeleiding door een Nederlandstalige gids vanuit België

3 dagen / 2 nachten
halfpension

Afreisdata Prijs per persoon
(op basis van 2-pers.-kamer)

02 juli 21 € 321

27 augustus 21 € 321

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 30

Toegangspakket (Bloemencorso Vollenhove  
& gondelvaart Giethoorn) € 21,50

Korting Prijs per persoon

3e volw. in een kamer - € 65

Kind t.e.m. 11 jaar - € 85

Opstapplaatsen: F

Dag 1 • België - Harderwijk - Elburg - Zwartsluis
We rijden naar Nederland en bereiken eerst Harderwijk. We bezoeken de schilderachtige binnenstad van deze Hanze- en vestingstad met 
zijn protestantse kerk, ommuring met Vischpoort en Smeepoort, middeleeuws stadhuis en het voormalige pesthuis. We rijden naar Elburg 
en maken een boeiende stadswandeling door de historische stad met zijn kazematten en oude haven.  Nadien rijden we naar Zwartsluis 
waar we logeren.

Dag 2 • Vollenhove - Giethoorn (juli)
We rijden naar Vollenhove, een vroeger Zuiderzeestadje nu gelegen te midden van de polders. We maken een wandelingetje, rijden 
vervolgens langs het Sint-Jansklooster en bereiken zo Giethoorn. We laten ons tijdens een unieke rondvaart (± € 12.50 pp) verrassen door 
de pracht en praal van dit dorp en flaneren nadien langs de leuke winkeltjes of doen een terrasje.

Dag 2 • Ossenzijl - Vollenhove - Giethoorn (augustus)
We rijden naar Ossenzijl waar we het natuurcentrum ‘De weerribben’ bezoeken en facultatief een prachtige waterlelie boottocht kunnen 
maken in het natuurpark  (± € 8,50 pp ). ’s Namiddags bezoeken we het bloemencorso van Vollenhove (te reserveren bij inschrijving). Na het 
avondmaal rijden we naar Giethoorn om de grootse verlichte gondelvaart te bewonderen (te reserveren bij inschrijving).

Dag 3 • Westerbork - Zwolle
We rijden naar Drenthe en bezoeken facultatief kamp Westerbork (± € 10 pp), waar Anne Frank terecht kwam. Hier worden we even 
stil. We rijden verder naar het museumdorpje Orvelte, dat nog steeds bewoond is. Nadien brengen we een bezoek aan Zwolle met haar 
historische binnenstad. De karakteristieke gevels, de verdedigingsmuur, de Sassenpoort, de peperbus en de stervormige stadsgracht zijn 
de publiekstrekkers bij uitstek. Nadien keren we terug naar België.
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ZOMERS GENIETEN IN &  
ROND GIETHOORN
Nederland


