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Bijzonder welkom!
Wij ontvangen u graag in Huis ten Wolde, een bijzonder inspirerende locatie, midden in natuurlijk 

Nederland, op slechts 1 minuut afstand van afslag 6 (A32) met gratis parkeermogelijkheden voor 

meer dan 250 auto’s. Gelegen In het midden van de ‘driehoek’ Drentse hei, Friese meren en 

Nationaal Park Weerribben-Wieden en vlakbij Giethoorn, vindt u hotel-restaurant Huis ten Wolde. 

Voor uw autoclub verzorgen wij graag uw toerrit, ledenbijeenkomsten of andere evenementen. 

Speciaal voor u hebben wij een 5-tal kant-en-klare routes ontwikkeld, die u voeren langs 

de prachtigste plekjes in onze schitterende regio. Maar ook activiteiten zoals een golfclinic, 

rondvaart in Giethoorn, outdoor cooking of een leuke quiz kunnen wij naadloos inpassen in uw 

evenementendag. En dat alles tot in de puntjes georganiseerd!

En u kunt er meerdere dagen van maken, want Huis ten Wolde beschikt over 41 kamers die 

comfortabel zijn ingericht en van alle gemakken voorzien. Alle gasten kunnen vrij gebruik maken 

van het zwembad met whirlpool. Volledig ontspannen is mogelijk in onze uitgebreide Beauty & 

Wellness met sauna.  In ons sfeervolle restaurant de Spijskamer of brasserie de Huiskamer met 

een gezellige ambiance, kunt u culinair genieten van een hapje en een drankje. Hier kunt u met 

uw gezelschap lekker bijpraten en het evenement nog eens nabespreken.

Huis ten Wolde maakt graag samen met u een programma op maat, waarin u de toertocht en 

gezellige activiteiten kunt combineren met heerlijk eten en drinken. Neem contact met ons op, 

dan informeren wij u graag over de mogelijkheden. Bij een eerste kennismakingsgesprek en een 

offerte op maat ontvangt u voor twee personen een gratis diner.

Onze medewerkers ontvangen en verzorgen u met gulle gastvrijheid. Zij doen er alles aan om 

onze gasten een onvergetelijk verblijf te bezorgen. Laat u verrassen en ervaar hoe bijzonder 

gastvrij Huis ten Wolde is.   

  Team
Huis ten Wolde

Gratis diner 

bij offerte aanvraag

+31 (0)521 535 400
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Vechtdal route

Fries-Drentseveen tour

Oost-Groningen tour



Uit je dak met een open dak! 

Uit je dak met een open dak!  Nog niet ontdekt cultuur- en 

natuurschoon ontmoeten in je eigen land, met je hoofd in de 

wind.  Laat je meevoeren naar de mooiste plekjes in ons land. 

Wij hebben er vast een paar voor u uitgezocht. De lengte van de 

routes ligt rond de 125 km.

WaterReijck Nederland route  

Voert u mee naar de fraaie en uitgestrekte ommelanden van 

Steenwijkerland om vervolgens ons Nationaal Park “Weerribben-

Wieden” aan te doen. Verbaas u over de schoonheid van dit water- 

en rietlandschap, de lieflijke huisjes en wat al niet meer. Even een 

kop koffie bij “Geertien” en dan verder via het idyllische Blokzijl 

en Vollenhove door naar Giethoorn. Gezellig de leuke winkeltjes 

bekijken, de historie van Giethoorn opsnuiven te voet of per boot. 

Kortom, u bent heerlijk uit in eigen land. Daarna, alvorens terug 

te keren naar Huis ten Wolde, nog even lekker doortoeren over 

’s-Heren wegen naar een prachtig stukje ongerept Friesland: de 

Rottige Meenthe.   

Vechtdal route  

Startend vanuit Hanzestad Zwolle voert deze route u langs de oevers 

van de Vecht. Kasteel Rechteren, een juweel uit de Middeleeuwen 

in de buurt van Dalfsen, dan door naar de Lemelerberg waar u zich 

kunt laten bekoren door dit mooie landschap. Zo voert de route u 

naar Ommen, een toeristische trekpleister van formaat. Doortuffen 

naar de Nederlandse “Sahara”; Beerzebulten. Neem er even de 

tijd voor. Zo zoevend door dit prachtige landschap pakt u nog een 

stukje Drenthe mee via Schoonebeek. Snuif de NAM-sfeer nog 

even op: de olie, de jaknikkers. Dan door naar Coevorden vanwaar 

de terugtocht naar Huis ten Wolde weer wordt ondernomen.



Gaasterland route  

De route oppikkend vanuit het pittoreske Sloten voert deze tocht u mee door het 

unieke Friese kliffenlandschap langs de IJsselmeerkust. Laat u bekoren door fraaie 

Friese bouwstijlen in de oer-Friese stadjes zoals Workum (Jopie Huisman) , Stavoren 

(het Vrouwtje van…) en Hindelopen. Neem een kijkje bij Allingastaete en raak onder 

de indruk van dit bijzondere bouwwerk. De route eindigt in Joure, waarna u via de A7 

en A32 weer terug rijdt naar Huis ten Wolde.

Oost-Groningen tour  

Huis ten Wolde is graag springplank voor u naar nog een indrukwekkende route: het 

ongerepte Oost-Groningse landschap. Startend en eindigend in Slochteren krijgt u 

een unieke indruk van Oost-Groningen, de bakermat van onze gasbel. Raak onder 

de indruk van dit unieke landschap, neem de tijd voor vestingplaats Bourtange, daar 

zult u zeker geen spijt van krijgen. U gaat langs verscheidene Groninger dorpen, met 

stuk voor stuk een heel eigen karakter, getekend door het verleden van turf, veen en 

armoede. Voel het scherpe contrast tussen haar bodemschatten die ons land zoveel 

rijkdom hebben gebracht en de Groningers veel schade aan hun woningen. Tijdens 

de rit kunt u ook genieten van de uitgestrekte akkers met koren, suikerbieten en ga zo 

maar door. Via A7 en A32 weer terug naar het honk, Huis ten Wolde.

Fries-Drentseveen tour  

Het verrassend indrukwekkende veen landschap Friesland-Drenthe. Niet voor niets 

een beschermd nationaal gebied. Raak gevangen door de pakkende schoonheid van 

het Fochteloer veen, het Dwingelerveld, om maar eens een paar plekken uit deze route 

te duiden. De “herschapen” meanders van de Aa, waar veel Europees subsidiegeld 

aan is besteed. Teruggebracht in haar oorspronkelijke staat en functie. U kunt er 

heerlijk rustig rondtoeren, een lekker picknickje pakken tussendoor... Bekijk de oude 

gevangeniskolonie Veenhuizen, overblijfsel van de Maatschappij van Weldadigheid in 

de gemeente Westerveld. Een boeiende duik in onze vaderlandse geschiedenis! En 

als u dan voldaan teruggekeerd bent op het Huis ten Wolde-honk kunt u in onze bieb 

nog eens de historie van de veengebieden die u hebt bezocht naslaan.

Heerlijk om zo de tijd te nemen om te genieten van je eigen (nog nooit ontdekte) land.



Voorbeeldarrangement

Graag maken wij voor u een arrangement op maat. 

Het onderstaande arrangement is slechts een voorbeeld zoals het er uit zou kunnen zien.

Wij ontvangen u graag om 10.00 uur in Huis ten Wolde met koffie/thee en huisgemaakt 

gebak. Op onze ruime parkeerplaats kunt u de auto’s naast elkaar zetten wat natuurlijk 

mooie plaatjes oplevert. Na de koffie krijgt u de route uitgereikt en met een heerlijk 

lunchpakket voor onderweg start u met de toer. De routes zijn zo uitgezet dat u langs 

karakteristieke plekken en bijzondere wegen rijdt. 

Bij terugkomst ontvangen wij u met een lekkere borrel en hapjes en heeft u genoeg 

stof om na te praten. Na de borrel verwelkomen wij u in de Spijskamer voor een diner 

of een uitgebreid buffet.

Wilt u niet meer terugrijden naar huis? Dan kunt u heerlijk blijven overnachten in 

een van de luxe kamers van Huis ten Wolde en de volgende dag genieten van een 

uitgebreid ontbijt.

Prijs op aanvraag
Huis ten Wolde verzorgt o.a. ook barbecues, high tea, high wine, walking dinners enz. 

Alle toertochten en evenementen zijn ook in een meerdaagse vorm te organiseren.

Gratis diner 

bij offerte aanvraag

+31 (0)521 535 400



Vergaderingen en bijeenkomsten 
in Huis ten Wolde

U wilt met uw vereniging ook vergaderen of een ledenbijeenkomst houden?

Huis ten Wolde beschikt over diverse vergaderzalen met een capaciteit tot 350 personen. U 

kunt ook kiezen voor vergaderen in een informele en huiselijke sfeer in onze Bibliotheek met 

open haard en lounge-banken. Wij bieden diverse vergaderarrangementen aan, van een halve 

dag vergaderen tot meerdaagse bijeenkomsten, vergaderingen of trainingen. We verzorgen 

daarvoor desgewenst alle faciliteiten. Uiteraard is er gratis WiFi beschikbaar.

0521 53 54 00, info@huistenwolde.nl, www.huistenwolde.nl



Extra mogelijkheden

Wilt u een extra invulling voor uw 

evenement in Huis ten Wolde en 

omgeving? Teambuilden, ontspannen, 

genieten of op avontuur? Informeer 

dan naar de mogelijkheden.

Hierbij kunt u denken aan

•	 Golfclinic

•	 Beauty	&	Wellness

•	 Boogschieten

•	 Percussie	workshops

•	 Spel	quiz	

•	 Outdoor	cooking

•	 Schermen

•	 Mountainbiken

•	 Paarden	mennen

•	 Roofvogels

•	 Rondvaart	Giethoorn

•	 GPS	Geo	coaching

•	 Schilderworkshops

•	 Paintball

•	 Zeilden

•	 Quadrijden

•	 Zeskamp

•	 Wijn-,	whisky-	of	bierproeverij

•	 Uw	eigen	idee…
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