GIETHOORN
29 – 30 – 31 mei – 1 – 2 juni 2019

Woensdag 29 mei:
aankomen vanaf 14.00 uur
Als jullie arriveren, dien je iemand van ons te contacteren, de toegangsbadges zijn
in ons bezit
Michel: 0479 770 196
Rudy: 0486 559 557

Nadia: 0477 376 696
Brigitte: 0475 855 505

Alle plaatsen zijn voorzien van stroom en WIFI. Je kan er gebruik maken van de
toiletten en douches (hiervoor dien je aan de betaalzuil je kaart op te laden).
Mogelijkheid tot lozen van chemisch toilet en afvalwater. Prijs € 15,50/nacht (incl.
2 personen en toeristenbelasting). Op de camperplaats zijn 2 strandjes en je kan er
ook in het water om te zwemmen of te varen in eigen boot.
19.00 uur: inschrijven aan de motorhomes van de inrichters en gezellig samen
zijn.
We schuiven onze stoelen en tafels bij elkaar en kletsen gezellig wat bij.

Donderdag 30 mei
14.00 uur: rondvaart (2 uur) door het dorp van Giethoorn en over het meer ’t
Boenwijde en natuurgebied de Wieden met gids. Aan boord 2 kopjes koffie/thee en
appelgebak met slagroom (€ 17,00/pp)
We vertrekken op de camperplaats om 13.30 uur.

vrijdag 31 mei:
10.00 uur: we vertrekken met de fiets naar palingkwekerij ‘t Diep, ongeveer 14
km (enkele rit), langs een mooie toeristische route.
11.00 uur: bezoek palingkwekerij ’t Diep.
Rondleiding door de kwekerij met tekst en uitleg over aqua teelt,
fileerdemonstratie en een dvd over wildvang en palingkweek. Na de rondleiding
kunnen we genieten van 2x koffie en broodje paling (€ 17,50/pp)
vrije namiddag – mogelijkheid om de nabij gelegen dorpen te bezoeken
- Meppel | 14 km | 55 min.
- Blokzijl | 9,3 km | 37 min.
- Wandelen in Giethoorn, het Venetië van Nederland – Centrum | 1,1 km |
4 min.
- In het centrum van Giethoorn vind je een kaasproeverij, loop er eens
binnen en proef zoveel kaas als je wil
19.30 uur – Half weg drink

Zaterdag 1 juni
Vandaag is het markt in Steenwijk van 9.00 tot 17.00 uur.
Je kan op eigen houtje gaan of je kan met ons mee. Om 10.00 uur vertrekken we
met de fiets, iedereen komt op eigen houtje terug.
Zondag 2 juni
10.30 uur – afsluiten van het weekend
Wil je bezoekjes brengen, maar geen zin om ver te fietsen, je kan met je fiets ook
de Eco-waterliner nemen. Een soort taxi op het water
Er zijn voldoende eetgelegenheden in de buurt, zo eet iedereen waar en wanneer
hij wil.
‘De eetkamer’ is op wandelafstand van de camperplaats en het is er zeer lekker. Je
kan er ook afhalen. Er zijn enkele kaarten beschikbaar bij de inrichters.
Het is wel aanbevolen om fietsen of een ander gemotoriseerd rijtuig mee te
brengen.
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