
 

 

 

         commissie reizen       uitgevoerd door 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           5 daagse fietsreis Twente (Ootmarsum)   

                     van maandag 3 t/m vrijdag 7 september 2018 

 

Schitterende gekleurde bossen, historische boerderijen naast met houtwallen omringde weilan-

den. Het fraaie Twentse coulisselandschap is het hele jaar mooi. Ontdek het Twentse gastheer-

schap. U kunt hier heerlijk dwalen en per fiets een heerlijke tocht maken en zo de prachtige na-

tuur beleven. Daarnaast leent de streek zich voor het maken van interessante excursies, zoals 

kasteel Twickel in Delden, het Saksische dorp Ootmarsum en het stedenschoon van Enschede. 

Voeg daarbij de Duitse grensstreek met Bad Bentheim en Gronau en u hebt een fietsreis met vele 

variaties.  

 

Programma: (wijzigingen voorbehouden) 

Dag 1: maandag 3 september: Ootmarsum 

Vertrek vanuit enkele opstapplaatsen in Fryslân. Via Steenwijk rijden we naar de omgeving van 

Ommen voor de koffiepauze. Aansluitend kan er gekozen worden voor een fietstocht rond Om-

men / het Salland of een excursie. Vervolgens rijden we naar Ootmarsum, waar we rond 16.00 

uur aankomen. Hier checken we in bij hotel de Landmarke.  

Het diner vangt aan om 18.00 uur.  

 

Dag 2: dinsdag 4 september: Fietstocht Twente  

Fietstocht in Twente, aan de hand van een fietskaart. Route bijvoorbeeld rond Ootmarsum / Tub-

bergen – 47 km.  



 

 

Dag 3: woensdag 5 september: Fietstocht Twente 

Fietstocht in Twente, aan de hand van een fietskaart. Route bijvoorbeeld rond Ootmarsum / 

Weerselo / Vasse / Rossum – 40 km. 

 

Dag 4: donderdag 6 september: Fietstocht Twente 

Fietstocht in Twente, aan de hand van een fietskaart. Route bijvoorbeeld Grafschaft Bentheim – 

50 km. of rondom het Springendal – 30 km 

 

Dag 5: vrijdag 7 september: Thuisreis                                                                                               

Na het ontbijt checken we uit en rijden naar de omgeving van Holten voor een fietstocht over de 

Holterberg / Lemelerberg 25 - 35 km. of een excursie. Vervolgens rijden we naar de omgeving 

van Giethoorn voor het afscheidsdiner, waarna u wordt teruggebracht naar uw instapplaats. Aan-

komst 19.00 / 20.00 uur.  

 

 

 

Accommodatie:  Hotel de Landmarke Ootmarsum             

Ligging: dit hotel ligt zeer gunstig, aan de rand van het historische stadje Ootmarsum.  

Faciliteiten: het hotel beschikt over 24 uurs-receptie, restaurant, een bar, kluisjes, gratis WIFI. 

Daarnaast beschikt het over een binnenzwembad, terras, zonneterras, sauna, solarium en lift.                                                                                                             

Kamers: uw kamer is voorzien van een douche of bad, toilet, telefoon, wekservice, koffie- en 

theezetfaciliteiten en televisie.   

Verzorging: ’s Morgens is er een ontbijtbuffet; ’s avonds een driegangendiner. 

 

 


