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ALGEMENE INFORMATIE  

Op de grens van Zuidoost-Friesland en Zuidwest-Drenthe ligt één van de grootste en mooiste 

natuurgebieden van Nederland: Nationaal Park het Drents-Friese Wold. Dit natuurpark van ruim 6.000 

hectare bestaat uit uitgestrekte bossen, heidevelden en stuifzanden en herbergt een grote diversiteit 

aan dieren en planten. Aan de Friese rand van het Drents-Friese Wold ligt het dorpje Elsloo. Het ‘loo’ 

verwijst naar ‘bos’ en de naam betekent dus een bos van elzen. Het dorp heeft zo’n 600 inwoners en 

ligt in een fraai gebied met akkers en meertjes. Met twaalf andere dorpen vormt het de gemeente 

Ooststellingwerf. 

Accommodatie 

Aan de rand van het dorp Elsloo ligt het gezellige groepshotel De Vrije Vogel.  

De Vrije Vogel bestaat uit twee op zichzelf staande vakantiehotels. U verblijft deze week in De 

Binnenplaets. 

De Binnenplaets is een plaats waar gasten zich snel thuis voelen. Midden in de natuur en omgeven 

door landerijen, is het een plaats waar u rust kunt vinden. Naast de huiskamer vindt u in het 



vakantiehuis 10 slaapkamers en maakt u gebruik van het verwarmde en overdekte zwembad. Kortom 

u bent van harte welkom! 

De huiskamer/eetkamer 

De ruime en lichte huiskamer is sfeervol ingericht, voorzien van een lekkere loungehoek met tv en 

houtkachel. Daarnaast heeft de huiskamer een open keuken en een bar.  

De zaal is ruim en licht; de openslaande deuren geven toegang tot uw eigen terras. De ramen aan de 

andere kant van de zaal geven uitzicht op de landerijen. 

De slaapkamers 

Er bevinden zich 8 slaapkamers op de begane grond, allen met eigen badkamer. Kamers B.04 t/m 

B.08 hebben aangepaste badkamers. Een douchezitje, toiletbeugels, hoog/laag bedden en een 

draadloos personenoproepsysteem, zijn een greep uit de vele hulpmiddelen die standaard aanwezig 

zijn. Op de eerste etage bevinden zich 2 kamers met badkamer. 

Zwembad 

Als gast van De Vrije Vogel kunt u gebruik maken van het prachtige binnenzwembad. Het bad, van 6 

bij 12 meter, is 1,30 diep. De watertemperatuur is 31,0 graden. Gasten met een functiebeperking 

kunnen gebruik maken van een plafondlift systeem. 

Terras 

Vanuit de huiskamer stapt u zo het zonovergoten terras op. Een terras om heerlijk in de zon koffie te 

drinken of te lunchen. Met de hele groep op het terras BBQ-en of dineren kan ook, of wat dacht u 

van een glas wijn bij de vuurkorf s-avonds? 

Op het terrein vindt u ook nog een dierenweide met paarden en konijnen, een kleine speeltuin een 

receptie met souvenirshop. 

Activiteiten 

Tijdens ons verblijf brengen we een bezoek aan de Orchideeën Hoeve, een wereld vol kleur en fleur. 

We genieten van een kop koffie en gebak én van meer dan 3.000 soorten orchideeën, vlinders, 

tropische vissen, planten, reptielen en vijvers met koikarpers. Een tweede excursie brengt ons naar 

Museum Staphorst. Dit museum biedt u volop de gelegenheid om het cultuurrijke heden en verleden 

van Staphorst te ontdekken. Zo bekijken we bijvoorbeeld de Staphorstse Klederdracht! Op de 3e 

excursie dag brengen we een bezoek aan het museum van Herinneringscentrum Kamp Westerbork.  

In het museum van Kamp Westerbork wordt over het leven in het doorgangskamp verteld. Originele 

filmbeelden uit 1944, een gedeeltelijk ingerichte barak, een uit de trein geworpen laatste 

afscheidsgroet, een grote maquette van het kamp, een tekening van spelende kinderen en vele 

andere objecten geven een beeld en een gevoel van deze historische plek. 

Reissom 

Onderstaande reissom is geldig bij minimale deelname van 16 volledig betalende personen en 2 

begeleiders. Deze personen mogen geen aanspraak doen op de valide partner korting. 

• € 699,- per persoon bij verblijf in een tweepersoonskamer 

• € 775,- per persoon bij verblijf in een éénpersoonskamer (we kunnen maximaal 2 

éénpersoonskamers reserveren).  

Inclusief 

• 5- daags verblijf op basis van volledige hotelverzorging  (volpension)  



• Vervoer vanaf 1 opstapplaats in de Bollenstreek naar De Vrije Vogel (in 2 9-persoonsbusjes) 

• Reisbegeleiding 

• Activiteitenprogramma zoals beschreven 

• Ontvangst koffie met Friese oranjekoek  

• Slotdiner met drankje van het huis  

• Toeristenbelasting 

Exclusief 

• € 20 reserveringskosten 

• Persoonlijke uitgaven 

• Reis- en annuleringsverzekering  

 

 

 

 

 

 

 


