
>> Reis per luxe touringcar 

>> 2 x overnachting in theather hotel 
Almelo**** in half pension 8.2/10 

 

 
>> DO 21.05 - ZA 23.05.2020   283 € 

 

 
 
 

 

Ootmarsum, het schattigste stadje 
van Twente !! 
>> hét kunststadje van Oost Holland  

>> sprookjes achtige plekjes  

Ooit gehoord van Ootmarsum? Mensen die in deze sprookjesachtige gemeente in het noordoos-

telijke ‘oortje’ van Twente wonen, zijn bijzonder trots op dit stukje paradijs. Ootmarsum staat 

ook wel bekend als hét kunststadje van Oost-Holland.  

 

DAG 1 DONDERDAG 21.05.2020 

Vanaf de opstapplaats brengen wij u naar Deventer stad, hier kan u genieten van uw lunch 

(facultatief) en een heerlijk terrasje. Helemaal relaxen. Van hieruit rijden we naar ons verblijfs-

hotel in Almelo. Een prima viersterren hotel met binnenzwembad, zeer verzorgde kamers en een 

rijkelijke keuken. Avondmaal en overnachting 

DAG 2 VRIJDAG 22.05.2020 

Na ons rijkelijk ontbijt nemen wij u mee naar Ootmarsum, net buiten de stadswal van Ootmar-

sum, 100 meter van het centrum staat in het stadspark een prachtig monumentaal pandje: En-

gels'Tuin. Hier kun je terecht voor een heerlijk kopje koffie. Daarna rijden we naar het Veenmu-

seum.  Het Veenmuseum is een uniek gelegen, kleinschalige buitenmu-

seum waar bezoekers door vrijwilligers op een onderhoudende wijze en 

in een informele sfeer in contact gebracht worden met het leven, wo-

nen en werken in de tijd van de vervening van Noord-Twente (± 1850 

tot ± 1950). In één van de originele veentreintjes kunnen de bezoekers 

over het terrein gereden worden. Onderweg stopt het treintje om de 

ingerichte veenhutten te bezichtigen. 

Daarna nemen wij u mee naar de bekendste bierbrouwerij in de 

omgeving van Ootmarsum namelijk brouwerij Othmar.  

Hier ervaart u een inspirerende smaalvolle biertour. (10 € rond-

leiding incl degustatie) Na dit drankje dat uw tong doet smelten 

rijden we terug naar ons hotel voor avondmaal en overnachting.  

DAG 3 ZATERDAG 23.05.2020 
Na ons ontbijt gaan we de nostalgie 
terug op halen en hebben wij voor u een “Oatmuske” tocht voor-
zien. Een tocht rond Ootmarsum met enkele bezoekjes aan Twentse 
bezienswaardigheden. Onderweg krijgt u koffie met krentewegge in 
de bus.+/- 15 € pp Daarna rijden we huiswaarts. 

INFO@BENELUXCARS.BE   -     TEL 0032 11 54 42 77 
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NEDERLAND / 3 Daagse OOTMARSUM 

IN DE PRIJS INBEGREPEN 

REISDATUM EN PRIJS 

Volle kaart = 40 € korting 


