Arrangementen
Kolonie – Erfgoed

even terug in de tijd

Bij aankomst ontvangt u op de receptie, 2 kaartjes voor museum de Proefkolonie
Frederiksoord, de wandelroute “Historisch wandelen in en om Zorgvlied” (± 5 km.),
en een horecabon t.w.v. € 20,= te besteden in ’t Boskefé Kobus.
Tijdens uw verblijf gaat u even terug naar het jaar 1818 en beleeft het verhaal van
Johannes van den Bosch. Deze generaal had een uniek plan en ontwikkelde de Kolonien
van Weldadigheid, waar paupers uit de steden een nieuwe toekomst vonden.
In het museum de proefkolonie Frederiksoord, maakt u een multimediale tijdreis.
En ontdekt de oorsprong van onze verzorgingsstaat en stapt binnen in de stadse
achterbuurten van toen: ruik de armoede en voel de ellende. Bekijk de film die laat
zien hoe de eerste kolonisten na een zware reis arriveren in hun nieuwe ’paradijs’.
Ontdek ook in het museum wat er terecht komt van de ambities van Van den Bosch.
De historie van Zorgvlied is nauw verweven met die van de Maatschappij van
Weldadigheid en tijdens de historische wandeling in en om Zorgvlied komt u
erachter dat ook dit kleine dorpje een grootse geschiedenis heeft.

Welness Verwen-weekend
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Fietsweek

in de Sauna-Chalet

Bij aankomst ontvangt u op de receptie de sleutel van de
sauna-chalet en een horecabon t.w.v. € 20,=.
Kunt u de krant in ’t Boskefé Kobus afhalen.
Bezorgen we bij uw chalet een goed gevulde ontbijtmand met
o.a heerlijk vers afgebakken broodjes en een gekookt eitje,
Da’s pas lekker wakker worden!

een aanrader voor wie van kamperen, fietsen en…. lekker eten houdt
We hebben 4 mooie fietsroutes variërend van 40 tot ± 60 km. in en om het
Nationaal Park Drents Friese Wold uitgestippeld. Op 2 van deze routes hebben we
een koffiestop met wat lekkers geregeld en…… de hele week kunt u, of u nu wel
of niet gefietst heeft, genieten van een heerlijke maaltijd.
Namelijk 4 X een 2-gangen diner in ’t Boskefé Kobus,
1 X een 2-gangen diner bij Hotel Villa Nova en 2 X een afhaalmaaltijd.

Prijslijst 2020
2 personen

Extra persoon

Kolonie-Erfgoed:
€ 39,00

€ 19,50

€ 32,50

€ 17,50

€ 198,00

€ 99,00

Kampeerplaats

Chalet

Aankomst vanaf

12.00 uur

14.30 uur

Vertrek voor

20.00 uur

- Kaartjes voor museum de Proefkolonie
Frederiksoord
- Wandelroute: Historisch wandelen in en om
Zorgvlied
- Horecabon t.w.v. € 20,00
- Uitcheck tot 20.00 uur op een kampeerplaats.

Welness –Verwen- Weekend:
- Opgemaakte bedden
- Horecabon t.w.v. € 20,00
- De Zaterdagkrant
- Goedgevulde ontbijtmand

Fietsweek:
- 4 mooie fietsroutes in en om het Drents-Friese
Wold
- 2 X koffiestop met wat lekkers
- 7 X genieten van een heerlijke maaltijd

Prijzen zijn: Incl. Wifi, energiekosten en 9% BTW , maar Excl. toeristenbelasting (€ 1,25
p.p.p.n) en bij een chalet € 40,00 schoonmaakkosten

