
Zelf actief

Touren door de bossen van Friesland en
Drenthe
Hornleger 16, Oosterwolde
+31 (0)6 53 288 588
Maak een avontuurlijke rit door de omgeving van
Oosterwolde op een quad of buggy. Met Quads for
All is geen waterplas te groot en geen weg te
modderig. Ga de uitdaging aan!

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 17,50. Het hele jaar
open. Dagen: zo ma di wo do vr
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t8069

Stedentrips

Culinaire stadswandeling door Elburg
Zomerdijk 2, Oosterwolde
+31 (0)525 - 62 17 24
Ontdek het prachtige stadje Elburg tijdens een
heerlijke culinaire wandeling. Eet smakelijk!

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 47,50. Het hele jaar
open. Dagen: di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t9096

Bed Breakfast

De Boerenzwaluw
Zomerdijk 2, Oosterwolde
+31 (0)6 - 394 614 07
Altijd al eens willen weten hoe het eraan toegaat
op de boerderij? Ga dan eens langs op de
Boerenzwaluw in Oosterwolde.

Kinderen: EUR 4,50 | Volwassenen: EUR 9,-. Het hele
jaar open. Dagen: za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t12566

Bed Breakfast

Buitengoed Op De Knolle
De Knolle 4, Oosterwolde
+31 (0)516 769 032
Bed and Breakfast Buitengoed Op De Knolle is n
van de mooiste plekken van Friesland om te
blijven slapen. In 2019 werd Op De Knolle
uitgeroepen tot de beste bed and breakfast van
dat jaar.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 130,-. Het hele jaar
open. Dagen: Niet bekend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t11939

Bed Breakfast

Bed  Breakfast De Zwanebloem
Zomerdijk 2, Oosterwolde
+31 (0)525 - 62 17 24
Vlak bij het pittoreske Elburg ligt Bed  Breakfast
De Zwanebloem, op een heerlijke plek aan een
dijk bij het Veluwemeer.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 42,50. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t10028

Ballonvaart

Aero-Balloons
't Oost 56, Oosterwolde
+31 (0)516 - 52 02 26
Aero-Balloons organiseert ballonvaarten in het
noorden van het land. Ontdek de schoonheid van
het Nederlandse landschap van bovenaf!

Kinderen: EUR 120,- | Volwassenen: EUR 160,-. Het
hele jaar open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t8240
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