
   

 

 

 

 

 

 
Fietsvakantie in Oisterwijk Noord Brabant van 10 t/m 14 juli 

2017 
 
De regio van Oisterwijk staat bekend om zijn prachtige natuur. Je kan er 
geweldig fietsen en er is genoeg te zien en te beleven. Een goede rede om 

daar vijf dagen te gaan fietsen.  
 

We verblijven in  Hotel de Paddestoel in Oisterwijk, 
op  
een mooi terrein op loopafstand van het uitgestrekte 

natuurgebied “de Kampina". Het hotel beschikt over 
een gezellige en comfortabele lounge met open 

haard.  
De hotelkamers zijn onder gebracht in cottages welke 
verspreid liggen over het terrein. De comfortabele 

kamers zijn voorzien van  eigen douche, toilet, 
kitchenette met koelkast, telefoon en TV en zijn ruim 

en huiselijk. Alle kamers zijn gelijkvloers en hebben 
een terras, waar we ook onze fietsen kunnen neerzetten. 
 

De Kampina, het Groene Woud, de Mortelen, het Nationaal Park de Loonse 
en Drunense Duinen en de plaatsen den Bosch, Tilburg  en Eindhoven liggen 

op fietsafstand van het hotel. 
 
We fietsen via prachtige knooppunten routes naar o.a. Den Bosch en maken 

daar een boottocht op de Binnendieze. We gaan één dag “Happen en 
Trappen” in en om het Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen. Deze 

Brabantse Sahara bestaat uit 30 vierkante kilometer levend stuifzand, 
afgezet door poolwinden in de laatste ijstijd. Hier kan je eindeloos 
fietsen. Daarnaast maken we ook een aantal fietstocht in de 

omgeving van Oisterwijk. 
We gaan met eigen vervoer naar het hotel. Hotel De Paddestoel 

heeft een ruime gratis parkeerplaats en is met de auto goed 
bereikbaar. 
U kunt uw eigen E-bike meenemen of gebruik maken van een huur 

fiets € 12,50 of E-bike á € 22,50 per dag of € 100 per week( 
prijswijzigingen voorbehouden). 

Kosten:  € 398,- p.p. bij een gedeelde 2 
persoons kamer op basis van halfpension.  
Toeslag 1 persoons kamer € 10,- per nacht. 

De prijs is inclusief fooien, boottocht op de 
Binnendieze in Den Bosch, Happen en 

Trappen omgeving Loonse en Drunense 
Duinen, reünie, reisverslag  en 

toeristenbelasting.  
Opgave is mogelijk tot eind januari 2017. 

 

Informatie en opgave bij: 

• Rini van der Wel,  tel. 010-2100062, email; cjvdwel@icloud.com 
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