
 

Programma Hotel Het Landhuis 2021 
 

Zaterdag: Tijdens uw reis naar Oldenzaal, wordt u onderweg of bij  

aankomst in het hotel koffie aangeboden. In het hotel wordt voor transfer 

van uw koffers gezorgd, bij vermelding van uw kamernummer op uw koffer.  
 

Iedere dag staat het ontbijtbuffet voor u klaar vanaf 8.45 tot 9.30 uur, het lunchbuffet van 

12.30 tot 13.15 uur. In het hotel wordt om 10.45 en om 20.00 uur koffie/thee geserveerd.  

Het drie gangen diner wordt om 18.00 uur geserveerd. In onze Wellness kelder bevindt 

zich een Finse kleuren sauna, infrarood sauna, zes persoons jacuzzi en een Whirlpool 

met jet stream. Badhanddoeken zijn aanwezig en badjassen zijn te huur. De zonnebank 

(€10,00), fitnessruimte & schoonheidssalon ontbreken niet in de Wellness. Op woensdag 

is onze schoonheidsspecialiste aanwezig, reserveringen graag doorgeven bij onze 

schoonheidsspecialiste die maandagmorgen om 12.00 bij de receptie zit. 
  

Zondag: 10.00 uur. Gelegenheid voor een bezoek aan de Hofkerk of de Plechelmus 

Basiliek, (u wordt gebracht en gehaald). Om 13.30 uur vertrekt de bus voor een 

Middagtocht door ons mooie Twente, waar heuvels, bomen en goed begaanbare wegen het 

coulisselandschap een extra dimensie geven. Een bezoek aan het Landhuis is pas 

compleet met deze tocht door de mooie omgeving van Twente met boerderijen, hoogveen, 

beekdalen, houtwallen en watermolens. Aankomst Hotel 16.30 uur. 

 

Maandag: 10.00 uur. Ochtendgymnastiek op en rond de stoel, voor iedereen 

toegankelijk. Om 13.30 staan de busjes voor u klaar voor een bezoek voor de markt in 

het centrum van Hanzestad Oldenzaal. Wie van winkelen houdt kan in de smalle 

winkelstraatjes én in de twee overdekte winkelcentra het hart ophalen. De Vijfhoek is 

onlangs helemaal vernieuwd, met nieuwe winkels en gezelligheid. Echter ook kunst, 

parken, cultuur, musea, historie en gezellige terrassen heeft het centrum van Oldenzaal 

u te bieden.  
 

Dinsdag: 10.00 uur: Modeshow. Betaalbare kleding met een jonge frisse uitstraling, 
waarbij draagcomfort en kwaliteit hoog in het vaandel staan. In de pauze en na de show 
gelegenheid om zelf te passen, waarbij u wordt geadviseerd door het team. Na de lunch 
om 13.30 uur staat de bus klaar voor een middagtocht door het Munsterlander 
Parklandschap, Duitsland.  
Vanaf Oldenzaal rijden we richting het oude gastvrije Hanzestadje Coesfeld. Hier heeft u 
ongeveer een uur de gelegenheid voor een bezoek aan het goed toegankelijke, autovrije 
oude centrum, met gezellige terrasjes. Vervolgens rijdt de bus door de laatste 
heuvelruggen van het Teutoburgerwald. Bekend om de mooie bossen en heuvels. Hier 
leven nog vele soorten wild, zwijnen, herten, reeën, vossen en vogels. Groene 
naaldbomen op zacht glooiende hellingen, landbouw in de dalen en mooie 
vakwerkhuizen komen we tegen als we rustig door dit heuvellandschap rijden. Aankomst 
hotel 16.30 uur. 
 
 



Woensdag: U kunt de dag op verschillende manier doorbrengen; 

❖ Bezoek aan schoonheidsspecialiste in de beautysalon (tegen betaling). 
❖ Relaxen in de tuin of lekker een middagje ontspannen in de Wellness kelder.  
❖ Een mooie huifkartocht door de omgeving van uw hotel & bezoek aan botanisch 

park Aboretum Poortbulten in de Lutte (€12,50 per persoon, betaling contant aan 
de koetsier, consumptie Aboretum niet inbegrepen). Opgave via een intekenlijst 
bij de receptie, de huifkar rijdt vanaf 10 personen. (13.30 – 17.15 uur) 

 
❖ Route Textiel: een mooie wandeling (op eigen gelegenheid) door de binnenstad 

én enkele buitenplaatsen van Oldenzaal, start is mogelijk vanaf uw eigen hotel,  
want de wandschildering (1895) achter de bar van regentes Emma is opgenomen 
in deze route. De historie van de Oldenzaalse textiel is opgenomen in deze route 
van 5.5 km 

❖ Bezoek aan centrum Oldenzaal, hotelbusjes aanwezig 13.30 – 16.30 uur  
 

 
Donderdag: Dagtocht inclusief boottocht door de Weerribben en Wieden.  Vanaf 

08.30 ontbijt, waarna de bus vertrekt om 09.15 richting boswachterij Ommen en via de 

Beerse bulten naar Vilsteren voor de koffie met gebak in uitspanning Madrid. In een 

naastgelegen zaal is hier een doorlopende expositie van één reproductie van de 

nachtwacht op ware grootte (3.90 x 4.80 m). Entree €3,00 p.p. Vervolgens rijd de bus 

naar het waterrijke gebied de Wieden. Dit is één van de mooiste beschermde gebieden 

van Nederland. We brengen een bezoek aan Restaurant Otterskooi in Dwarsgracht, 

waar het 3 gangen menu klaar staat. Na het diner loopt u zo naar de kade van het 

restaurant voor een mooie tocht met de rondvaartboot door de Wieden en Weerribben. 

Tijdens de tocht komt u langs de grootste eendenkooi van Europa, genaamd de 

Otterskooi en door dorpjes als Dwarsgracht, bekend als klein Giethoorn en het dorp 

Jonen, een gehucht met 7 huizen, waar de mensen met een veerpont moeten om bij hun 

huis te komen. De kapitein geeft veel uitleg over de omgeving en haar rijk gevarieerde 

flora en fauna in grachten, vennen en meren. Te midden van dit waterrijk gebied meert u 

weer af bij restaurant Otterskooi. Hier staat de bus voor u klaar voor de terugreis via 

Staphorst en Balkbrug richting Oldenzaal. Aankomst hotel circa 16.30 uur. 

Vrijdag: Deze dag is vrij naar eigen keuze; 

❖ (Elektrische) fietsen huren, informatie & fietsroutes aan de receptie. 
❖ Direct in de nabije omgeving van het hotel ligt een scala van 

wandelmogelijkheden. Het is zeker de moeite waard om een wandeling te maken 
naar onze eigen Kikkerpoelen n’Schoppert (1500m) gelegen op 2 hectare eigen 
grond. 

❖ Bent u goed ter been dan is de beklimming van de Plechelmus toren zeer zeker 
de moeite waard. Informatie hierover is te vinden bij het VVV kantoor.   

❖ Op loopstand een visvijver met leuke bankjes om even uit te rusten. 
❖ Bezoek aan centrum Oldenzaal, hotelbusjes aanwezig 13.30 – 16.30 uur  
❖ Jeu de Boules in de hoteltuin of rustig genieten op het terras of de hoteltuin. 

 



Zaterdag: Tijdens uw vroege ontbijt (7.45 uur) wordt er voor de transfer van uw koffers 

gezorgd. Om 8.30 uur vertrek de bus en de busjes voor de terugreis naar uw 

opstapplaats.  

 

Avondentertainment: van maandag tot en met vrijdag bieden wij u iedere avond om 

20.30 uur een gevarieerd programma. U kunt genieten van professionele optredens op 

het gebied van muziek & dansavonden, cabaret, accordeon orkest, Twentse folklore met 

de boerendansers, kindercircus Tubantino, Bingo, Operette, Musical & Weense avond. 

 

Ons programma is op basis van vol pension en is inclusief: 

• Halen en brengen vanaf de opstapplaats & service hotelbusje voor bezoek 

centrum. 

• Gebruik Wellness, Jeu de Boules & 5 verzorgde avond programma’s. 

• ’s morgens & ’s avonds een kopje koffie/thee in het hotel. 

• Middagtocht Twentse landschap & bezoek winkelcentrum Oldenzaal.           

• Middagtocht Duitsland 

• Dagtocht en boottocht Weerribben en Wieden, koffie met gebak en 3 gangen 

menu.  

• Maandag ochtend gymnastiek.      
wijzigingen voorbehouden

                 

De prijs van het weekarrangement in 2021, inclusief ophalen en wegbrengen  

van en naar de opstapplaats en inclusief dag- en avondentertainment  is:  

 
 

 Tweepersoonskamer standaard: per persoon per week:  € 575,00 p.p.p.w  

 Toeslag eenpersoonskamer standaard eerste etage:   € 55,00  p.p.p.w 

 Toeslag eenpersoonskamer begaande grond:   € 70,00 p.p.p.w  

 Toeslag tweepersoonskamer de luxe    € 20,00  p.p.p.w  

 Toeslag tweepersoonskamer de luxe royaal (32m2)   € 40,00  p.p.p.w  
 

 Prijzen exclusief toeristenbelasting € 1,50 per persoon per nacht 

 

 

Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben, maar mocht u nog vragen hebben,  

beantwoorden wij deze graag telefonisch of via de mail.  

 

 


