
Programma 2022 
 

Zaterdag: Bij aankomst in het hotel staat de koffie voor u klaar. 

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 sauna, infrarood sauna, zes persoons jacuzzi en een 

Whirlpool met jet stream. Badhanddoeken zijn aanwezig en badjassen zijn te huur. De zonnebank (€10,00), 

film- en recreatiezaal, fitnessruimte & schoonheidssalon ontbreken niet in de Wellness. Op woensdag is 

onze schoonheidsspecialiste (tegen betaling) aanwezig, reserveringen graag doorgeven voor maandag 

12.00 bij de receptie. 

  

Zondag: 9.30 uur. Gelegenheid voor een bezoek aan de Hofkerk of de Plechelmus Basiliek. Om 13.30 uur 

vertrekt de bus voor een Middagtocht naar het nabij gelegen pittoreske Ootmarsum. Wij bieden u voor deze 

middag twee mogelijkheden: u blijft in Ootmarsum en gaat hier op ontdekkingstocht; de winkeltjes zijn open en 

er zijn vele galerijen en leuke terrassen. U kunt ook heerlijk blijven zitten in de bus en maakt een mooie tocht 

over het Springendal, in dit bosrijke gebied geven heuvels, weilanden, heide en goed begaanbare wegen het 

coulisselandschap een extra dimensie. Aankomst Hotel 17.00 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 aan 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: Wederom een sportieve ochtend: we spelen een partijtje jeu de boules, we maken 
verschillende teams en zorgen dat iedereen die mee wil doen een partijtje kan spelen, zodat u ook de rest 
van de week zelf kan spelen. Wie niet wil jeu de boulen kan de omgeving ontdekken of heerlijk rustig aan 
doen in het hotel. Of de teams aanmoedigen natuurlijk! 
 
13.30 uur: De bus staat klaar voor een middagtocht naar Nordrein-Westfalen (Duitsland). Via de uitlopers 
van het bekende mooie groene heuvelachtige Teutoburgerwald rijden we naar Das Bauernhof café 
Holtkamp. We bevinden ons hier in een oase van rust, omgeven door eeuwenoude grote eikenbomen. 
Boven in de nok van deze oude Baurnhof is nog een kapel waar in vroege jaren o.m. huwelijksceremonies 
werden voltrokken. Na de stop rijden we via Ibbenburen en Tecklenburg het typische Duitse 
heuvellandschap uit en arriveren in Oldenzaal rond 17.00 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 (gratis). Hier bevind 

zich ook onze filmzaal en fitnessruimte.  
❖ Een mooie huifkartocht met bezoek aan botanisch park Arboretum Poortbulten in De Lutte (€12,50 

per persoon, betaling contant aan de koetsier, consumptie niet inbegrepen). Hier staan over de 
1000 soorten bomen en heesters. 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 Veluwe inclusief dinercruise Harderwijk.  Vanaf 08.15 uur ontbijt, waarna de bus 

vertrekt om 09.00 richting de Veluwe. Onze eerste stop is midden in het mooie centrum van Nunspeet. Hier 

kunt u even heerlijk winkelen of een terrasje bezoeken. Vervolgens rijdt de bus naar de boulevard kade van 

Harderwijk en stopt direct voor onze Diner-cruiseboot Jacqueline, op deze luxe salonboot wordt het drie-

gangen diner geserveerd. De boot is rolstoeltoegankelijk en via een lift kunt u naar het bovenste dek. Na 

anderhalf uur varen op het Veluwemeer staat de bus weer klaar en rijden we richting de prachtige 

omgeving van de Sallandse heuvelrug en over de toeristenweg naar de Holterberg voor een versnapering 

op het terras (eigen rekening). Hier is gelegenheid om een bezoek te brengen aan het natuurmuseum 

Diorama of het Canadese Kerkhof. Aankomst hotel circa 17.00 uur. Op donderdagavond na de koffie is er 

Modeshow. Betaalbare kleding met een jonge frisse uitstraling, waarbij draagcomfort en kwaliteit hoog in 

het vaandel staan. In de pauze en na de show is er gelegenheid om zelf te passen, waarbij u wordt 

geadviseerd door het team van modehuis Blauw. 

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 of te wandelen over de Thankenberg (84m) met Mariakapel en 
koepel, gelegen tegen over het hotel. 

❖ 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, folklore met de Twentse 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, Gym, Jeu de Boules, modeshow & 4 verzorgde avond programma’s. 

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

• Middagtocht Ootmarsum en Springendal & Middagtocht Duitsland; Nordrein-Westfalen 

• Bezoek winkelcentrum Oldenzaal.           

• Dagtocht en boottocht Veluwemeer inclusief drie-gangen menu.  

• Prijs 2022: vanaf € 595,00 p.p. o.b.v standaard tweepersoonskamer 

• Toeslag 1 persoonskamer v.a. € 55,00  
                                                                                        wijzigingen voorbehouden   

Dit weekprogramma bevat veel beleving en variatie. De prijs van 2022, inclusief ophalen en wegbrengen  
van en naar de opstapplaats en inclusief dag- en avondentertainment  is:  
 

 Tweepersoonskamer standaard: per persoon per week: € 595,00 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 € 2,00 per persoon per nacht 

 


