Actief-arrangementen
Dagarrangementen

korting met
GN-Card

Info’s en boeking
Touristinformatie Bad Bentheim
Schloßstraße 18 I 48455 Bad Bentheim I +49 (0)5922 98330

Heeft u al uw hotel, pensioen
of vakantiewoning geboekt?
Geen problem. Dan kunt u uit volgende programma`s kiezen:

Stel je wandel programma zelf samen en ontdek Bad Bentheim
en haar omgeving langs deze routes:

Arrangementen
Maandag, 1 oktober (6 km, ´s middags)
“Om warm te lopen”, een wandeling door het Bentheimer Bos,
“Höltingstuhl” en “Prinzensteine”. Vertrekpunt: parkeerterrein
Schlosspark
Dinsdag, 2 oktober (15 km, dagroute) “Bentheimer Goud”
inclusief lunchpakket. Vertrekpunt: parkeerterrein Schlosspark
Woensdag, 3 oktober (8 km, ‘s ochtends)
“Het zuiden van Bad Bentheim” met een oude steenkolenmijn.
Vertrekpunt: parkeerterrein Schlosspark
Donderdag, 4 oktober (10 km, ‘s ochtends)
Gildehaus – de parel van de graafschap.
Vertrekpunt: parkeerterrein BadePark Bentheim

Prestatie

wo t/m vr
(5 dagen)

ma t/m za
(6 dagen)

WANDELbaar
Bad Bentheim
– Light

4 ofwel 5 begeleide
Touren, 2x lunchpakket, 1 rondleiding + entree voor
het kasteel

€ 29,00

39,00 €

WANDELbaar
Bad Bentheim
– Wellnessspeciaal

plus sauna
en zwemmen
BadePark Bentheim

€ 47,00

€ 57,00

WANDELbaar
Bad Bentheim
– Deluxe

plus
middeleeuws eten

€ 81,90

Altijd voor u bereikbaar:
www.bentheim-duitsland.nl I info@badbentheim.de
Persoonlijk:
Het hele jaar door
Maandag - Vrijdag: 10.00 - 13.00 uur en 14.00 - 17.00 uur
Zaterdag: 10.00 - 13.00 uur

Bad Bentheim
1 t/m 7 oktober 2018

April t/m Oktober:
Zonda: 11.00 - 13.00 uur
Sluitingsdatum voor aanmeldingen:
Overnachtingsaanbiedingen: 16.09.2018
Actief-Arrangementen: 26.09.2018
Dagarrangementen: 1 dag vooraf

€ 91,90

In samenwerking met:
Verkehrs- u. Kulturverein Bad Bentheim e.V.
www.vkv-badbentheim.de

(Wijzigingen voorbehouden, algemene voorwaarden en reisverzekering vind u hier: www.badbentheim.de)

Vrijdag, 5 oktober (15 km, dagroute) “Bentheimer Goud”
met lunchpakket. Vertrekpunt: parkeerterrein Schlosspark

WANDELbaar

Zaterdag, 6 oktober (15 km, dagroute) “Bentheimer Goud”
inclusief lunchpakket. Vertrekpunt: parkeerterrein Schlosspark
of Zaterdag, 6 oktober (17 km, dagroute)*
“Gut Vennloh en het Gildehauser Venn” inclusief lunchpakket.
Vertrekpunt: parkeerterrein Café Gut Vennloh
Zondag, 7 oktober (10 km, ‘s ochtends)
Gildehaus – de parel van de graafschap.
Vertrekpunt: parkeerterrein BadePark Bentheim
Alle tochten worden door ervaren gidsen begeleid.

½-Dagroute p.p. € 4,00
Dagroute (inclusief lunchpakket) p.p. € 8,00
Dagroute* (inclusief lunchpakket en koffie
met gebak) p.p. € 15,50

Arrangementen
en dagrouten
3 dagen vanaf €139,00

“Wandelen is het werk van de benen
en de toestand van het gemoed.”
(vertaald van de duitse schrijver Josef Hofmiller)
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Bad Bentheim - all inclusive

„Op een schoen en een slof aankomen“

Wandelbaar Bad Bentheim weekend

Dag 1: “om warm te lopen” (6 km + stadswandeling)
Na aankomst begint u met een snuffel wandeling door het Bentheimer Bos langs de “Höltingstuhl” en de “Prinzensteine” voorbij het
slotpark van Bad Bentheim. Na een korte pauze gaat het verder met
een gids door de stad met mooie en interessante uitzichten.

Dag 1: “om warm te lopen” (6 km + stadswandeling)
Beschrijving zie pagina 3, dag 1.

Dag 1: “om warm te lopen”
(6 km + stadwandeling + middeleeuws eten)
Beschrijving zie pagina 3, dag 1 + na deze wandeling wacht een
middeleeuws diner op de wandelaars. (Dranken hierbij zijn exklusief en apart te berekenen).

Dag 2: dagroute “Bentheimer Goud”
(15 km + nachtwachter rondgang)
Ontdek de oude zandsteengroeven waar de Bentheimer zandsteen is
afgebouwd en door de hele wereld is verzonden. Ontdek de diepte
van het Bentheimer bos. ‘s Avonds begeleidt u de Bentheimer nachtwachter bij zijn nachtronde door de romantische steegjes en straatjes,
terwijl u luistert naar zijn mooie verhalen.

Dag 3: dagroute “Bentheimer Goud” (15 km + middeleeuws eten)
Beschrijving zie pagina 3 dag 2 + na deze dagwandeling wacht een
middeleeuws diner op de wandelaars. (Dranken hierbij zijn exklusief en apart te berekenen)

maandag t/m zaterdag (1 t/m 6 oktober 2018)

Laat u door de prachtige natuur vangen!
Diepe bossen, ruime weiden, oude zandsteengroeven met “Bentheimer Goud” en romantische moor- en heidelandschap zorgen tijdens de wandeltochten rondom Bad Bentheim voor afwisselende
belevenissen. Met stevige wandelschoenen aan wacht de gids op u
en neemt u mee op weg naar b.v. Gildehaus (“Perle der Grafschaft”),
Schüttorf langs de Vechte, richting Gut Vennloh of door het Gildehauser Venn.

Rondom-zorgeloosarrangementen

Woensdag t/m zondag (3 t/m 7 oktober 2018)

Dag 2: “De parel van de graafschap” (10 km + BadePark)
Beschrijving zie pagina 3, dag 4.

Voor verdere informaties kijk op de volgende pagina’s.

Dag 2: dagroute “Bentheimer Goud”
(15 km + nachtwachterrondgang)
Beschrijving zie pagina 3, dag 2
Dag 3: “Rondom Bad Bentheim”
(3,5 km + kasteel + koffie met gebak)
Als afsluiting wandelt u met de gids naar de mooiste bezienswaardigheden van Bad Bentheim. Het Highlight is het machtige
kasteel die op een grote historie terugkijkt en waar ook de nederlandse koninklijke familie in de historie voorkomt.

Dag 4: het zuiden van Bad Bentheim
(8 km + kasteel + nachtwachter rondgang)
Beschrijving zie pagina 3, dag 3 + na een kort rustpauze neemt
de nachtwachter u mee op een rondgang door de romantische
steegjes en straatjes van Bad Bentheim en vertelt mooie verhalen
rondom de stad.

Dag 3: het zuiden van Bad Bentheim (8 km + kasteel)
Vandaag gaat het zuidelijk van Bad Bentheim door de weiden en velden. Voorbij aan een oude steenkolenmijn gaat het via de “Leberich”
weer terug naar het centrum. Naar een korte rustpauze bestormt u
dan het prachtige en machtige kasteel met een rijke historie, waar ook
de Nederlandse koninklijke familie vroeger regelmatig aanwezig was.

(3-, 5- en 6-daagse anbiedingen)

vrijdag t/m zondag (5 t/m7 oktober 2018)

Aanbieding :
· 3x begeleide wandeltocht, 3x rondleiding,
1x entree voor het kasteel
· 1x lunchpakket (dagroute), middeleeuws eten,
koffie met gebak
· 2x overnachtingen in een pension of hotel

Dag 5: Rondje door het kuuroord (1 uur + koffie met gebak)
Beschrijving zie pagina 3, dag 6.

Dag 4: “De parel van de graafschap” (10 km + BadePark)
Gildehaus – de parel van de graafschap staat niet alleen bekend om het
openluchtmuseum, maar ook de originele zandsteengroeve waar nog
steeds zandsteen gewonnen wordt. Ook de windmolen is een bezoek
waard. Later kunt u bij het BadePark Bentheim nog een paar ronden
zwemmen of in de verschillende sauna´s de dag de revue laten passeren.

Aanbieding:
· 4x begeleide wandeltocht, 3x rondleiding
+ 1x entree voor het kasteel
· 1x lunchpakket (dagroute), middeleeuws eten,
koffie met gebak, entree voor het BadePark Bentheim
· 4x overnachting in een vakantiewoning, pension of hotel

Dag 5: dagroute Schüttorf en de Vechte
(14 km + middeleeuwse eten)
Vandaag gaat de wandeltocht verder in de buurstad Schüttorf. Langs
de Vechte gaat het richting Quendorfer See. Even de voeten in het
water en dan verder naar het kuurcentrum Bad Bentheim. Deze bijzondere route wordt ‘s avonds met een middeleeuws diner afgerond.
Hier mag u net als vroeger met uw handen eten. (Dranken hierbij zijn
exklusief en apart te berekenen).

Arrangement pensioen met ontbijt p.p. € 139,00
Arrangement hotel met ontbijt p.p. € 159,00

Arrangement vakantiewoning p.p. € 167,00
Arrangement pension met ontbijt p.p. € 237,00
Arrangement hotel met ontbijt p.p. € 277,00

Dag 6: Rondje door het kuuroord (1 uur + koffie met gebak)
Na een uitgebreid ontbijt treft men zich bij het kuuroord voor een
gezellige rondgang begeleid door de “Mamsell” of de “Hausdiener”
van het Kurhaus Hotel. Aansluitend nodigt de gids u uit om koffie met
gebak te nemen, voordat u weer op weg naar huis gaat.
Aanbod :
· 5x begeleide wandeltocht, 4x rondleiding,
1x entree voor het kasteel,
· 2x lunchpakket (bij de dagroutes), 1x middeleeuws eten,
1x koffie met gebak, 1x entree voor het BadePark Bentheim
· 5x overnachting in een vakantiewoning
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per persoon € 196,00
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