EMENT

G
ARRAN

HET MEROAKELS

Genieten van één van de oudste cultuurlandschappen
Vanaf slechts €85,- per persoon

Lekker een paar dagen eruit en heerlijk wandelen
door één van de oudste cultuurlandschappen
van Nederland. Dat doet u met het Meroakels
wandelarrangement op het Groningse Hoogeland.
Het Hoogeland, net boven de stad Groningen, is zo
open als een landschap maar zijn kan: uitgestrekte
weide, kronkelende maren en dijkjes, fraaie luchten en
in het voorjaar fluitenkruid in overvloed. En wierden.
Noem ze in Groningen vooral geen terpen. U vindt
ze overal, vaak versierd met een mooi oud kerkje.

De Energiek
Stee & Stoetje

Er is een mooie wandelroute voor u uitgezet aan de hand van Waddenwandel-knooppunten.
De route brengt u van B&B De Energiek in Wehe-den Hoorn naar B&B Stee & Stoetje in Warffum.
Nadat u zich daar heeft geïnstalleerd in uw kamer kunt u de rest van de middag doorbrengen met
een bezoek aan het Openluchtmuseum Het Hoogeland. De volgende dag loopt u via een andere
route weer terug naar het beginpunt. Onderweg komt u door leuke dorpjes en kunt u het Arboretum
en het Mosterdmuseum bezoeken. Komt u met het OV? Dan is het handiger de route in omgekeerde
richting te lopen. Stee & Stoetje ligt namelijk op loopafstand van het treinstation in Warffum.

Arrangement
•
•
•
•
•
•
•
•

1 overnachting in B&B De Energiek en 1 overnachting in B&B Stee & Stoetje
2 keer een welkomstdrankje
2 keer een heerlijk ontbijt en lunchpakket
gebruik van de kano’s bij B&B De Energiek
entree Openluchtmuseum Het Hoogland
koffie & plak Grunninger kouk of cake in het museumcafé
Falk Waddenwandelkaart Noordwest Groningen
uitgebreide beschrijving van de uitgestippelde wandeling

Het hele jaar te boeken voor € 85,- per persoon (o.b.v. 2 personen).
Voor 1 persoon bedraagt het arrangement € 90,-.

Contactgegevens
B&B De Energiek (Wehe-den Hoorn)
0595-571239 of 06-55706297
info@de-energiek.nl
www.de-energiek.nl

B&B Stee en Stoetje (Warffum)
0595-422640 of 06-20875745
info@steeenstoetjewarffum.nl
www.steeenstoetjewarffum.nl

