
Nergens anders in Nederland vind je zo-

veel verschillende natuur bij elkaar. Zuid-

west Drenthe bevindt zich in het hart van maar liefst 

drie Nationale Parken; het Drents-Friese Wold met 

eindeloze bossen en vennen, Dwingelerveld, het 

grootste natte heidegebied van Europa en Weer-

ribben-Wieden, een labyrint van meren, plassen en 

slootjes.

We hebben dit jaar gekozen voor het dorpje Zorg-

vlied op een prachtige locatie aan de rand van Na-

tionaal Park Drents Friese Wold. Zorgvlied ligt op de 

grens met de provincie Friesland en het dorp heeft 

zijn naam te danken aan de in 1930 gesloopte ‘Villa 

Zorgvlied’. In de jaren 50 werd Villa Nova gekocht 

door de Familie Krans-Wierda. Inmiddels runt de 

derde generatie dit familiehotel. Door de geweldige 

omgeving met veel natuur is het heerlijke plek om 

ook in de wintermaanden uw vakantie te vieren!

Programma:
1e dag: Met onderbreking voor een kopje kof-

fie, rijden we rechtstreeks naar Veenhuizen. In 

het restaurant van het Gevangenismuseum ge-

bruiken we eerst de lunch. Daarna is er tijd om 

in het museum rond te kijken. Dit museum laat 

je zien hoe boeven, bedelaars en landlopers ge-

straft werden van 1600 tot nu. Vervolgens rijden 

we via een mooie route richting ons Hotel in 

Zorgvlied.

2e dag: Via een mooie route langs de kust van 

het Ijsselmeer rijden we naar het pittoreske Hin-

deloopen. In het restaurant van het Schaatsmu-

seum gebruiken we een heerlijke lunch. Daarna 

is er tijd om in het museum rond te kijken. Het 

museum bezit niet alleen de grootste collectie 

schaatsen en sleeën ter wereld, maar ook de com-

plete geschiedenis van de Elfstedentocht is hier 

te bewonderen.

3e dag: Na het ontbijt rijden we naar Leeuwar-

den, de historische hoofdstad van Friesland vol 

cultuur. Eerst bezoeken we het tegelbruggetje uit 

de Elfstedentocht. Het bruggetje bestaat uit ruim 

vierduizend tegeltjes waarop foto’s van de Elfste-

denrijders staan afgebeeld. Na de lunch zal een 

gids u vertellen over de band met het konings-

huis en u de mooiste plekjes van de stad laten 

zien. Ook kunt u nog even op eigen gelegenheid 

genieten van deze Friese hoofdstad. 

4e dag: Na het ontbijt rijden we naar Sneek waar 

we aan boord gaan van één van de schepen van 

Rederij van der Werf. Tijdens de rondvaart kunt u 

kennismaken met Friesland en de Friese meren. 

Tijdens deze rondvaart kunt u genieten van koffie 

met gebak en een heerlijke lunch. Na de lunch is 

er nog enige vrije tijd in Sneek.

5e dag: Na uitgecheckt te hebben rijden we naar 

het plaatsje Hemrik voor een bezoek aan de stoe-

terij ‘Het Swarte Paert’. We komen alles aan de 

weet over dit edele Friese paard, het enige inland-

se ras dat Nederland rijk is. In de expositieruimte 

kunt u nog traditionele koetsen, sjezen, sledes, 

klederdrachten en sieraden bewonderen. Daarna 

krijgen we een demonstratie te zien van dressuur 

en het rijden zonder zadel. Na de lunch beginnen 

we aan de terugreis. De reis wordt besloten met 

een prima afscheidsdiner.

Inbegrepen:
• Verzorging op basis van volpension 

vanaf de lunch op de eerste dag t/m het 

afscheidsdiner op de laatste dag

• Bezoek schaatsmuseum

• Rondrit Leeuwarden olv gids

• Boottocht vanuit Sneek incl. koffie met gebak

• muziekavond

• Excursie Stoeterij Het Swarte Paert

• Parkeer- en tolkosten

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige excur-

siekosten zoals entrees, gids-, veer- en boot-

kosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals be-

schreven aangehouden. Programmawijzigin-

gen c.q. aanpassingen door chauffeur mogelijk.

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 50,-.

Hotel:
Alle kamers in Villa Nova zijn voorzien van 

toilet, douche, televisiie, boxspringbedden, 

föhn, waterkoker, radio, handdoekservice 

en gratis Wi-Fi. Er is een lift, tuinterras, grand 

café, biljart en een  jeu de boulesbaan. Het 

hotel heeft een prima restaurant waar het 

ontbijt in buffetvorm wordt aangeboden en 

’s avonds een prima 3-gangendiner wordt 

geserveerd met keuze uit vlees of vis.
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CARNAVALSREISAlle jaren organiseren wij met de carnaval een 

reis naar Rijs in Friesland. Dit jaar hebben wij voor 
de bestemming Zorgvlied gekozen, 100 meter 
van de Friese grens vandaan. Het merendeel van 
het programma vindt in Friesland plaats!
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