Wat kunt u bij ons doen ?

Heerlijk uitrusten in een van onze kamers, waarna u de volgende
dag na een heerlijk ontbijt " de Weerribben " of " De Wieden "
kunt gaan verkennen bijv. per fiets of per kano
Ook kunt u mooi wandelen vanaf An’t Waeter. (wandelroutenetwerk)
Genieten van alle bootjes die langs ons terras/camping varen
Vogels, vlinders en libellen spotten in de directe omgeving
(o.a. in onze tuin gezien: klapekster, draaihals, ijsvogel,
vuurvlinders, pestvogel, purperreiger en vele meer) dagelijks
vliegen de witte reigers, lepelaars en zwarte stern over ons
terras heen en weer tussen de nieuwe en oude natuurgebieden.(wij
geven natuurlijk geen garantie, maar er is altijd iets te zien).
Een weekje vertoeven op onze camping met u caravan.
Een nachtje kamperen met u tent bij ons
Vanaf de camping kunt u in de Wetering vissen wanneer u bij ons
verblijft (denk aan de vispas)
Fietsen in de Natuurgebieden de Weerribben, de Wieden of de
Rottige meente, maar ook Giethoorn, Blokzijl, Vollenhove en
bijv. Drenthe en Friesland zijn op fietsafstand.
(knooppunt fietsen)
Tevens kunt u bij ons terecht voor uw etentje samen of met een
gezelschap.(gezelschappen graag op afspraak)
Klik eens op de banner van planjeroute op onze site en maak zelf
u eigen routes of fiets een al gemaakte route. Ook is hier de
app (iphone en android) te downloaden voor op de fiets!

Scan de afbeelding voor de app
Vraag nu informatie aan
mail naar an't waeter

Enkele steekwoorden zijn: WETERING, Scheerwolde, Muggenbeet, Kalenberg, Ossenzijl, Blokzijl, Giethoorn, Steenwijk, Klein
Nederland, Vollenhove, Oldemarkt, Weerribben, giethoornse meer, beulaker, blauwe hand, eten, pannenkoeken, wieden,
camping, hotel, bed and breakfast, b&b, b & b, Wi-Fi, wifi, internet, hotel kamer, restaurant, terras, pannenkoeken,
mooiste, plek, van, Nederland, mini camping, natuurgebied, vogels, fietsen, kano, uit eten, weekendje weg, dagje weg,
slapen, WaterReijk, de Weerribben, de Wieden, ANVR, svr, ANWB, WaterReijk, waterreijk, waterrijk, waterreijck, VVV,
Giethoorn, Blokzijl, Steenwijk, kop van Overijssel, noordwesthoek, noord west hoek, Overijssel, weerribben hotel,
weekendje weerribben, svr, camping, weerribben, Overijssel, pension, pannenkoeken restaurant, noordwest, overnachten,
leuke camping in natuurgebied, omgeving Giethoorn, minicamping
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