Activitieitensuggesties
HOTTUB
Samen in een op hout gestookt bad in de buitenlucht. Zowel ’s
zomers als ’s winters een mooie ervaring.
Prijs 2018 1 dag 85,= │ 2 dgn 125,= │3 dgn 145,=
Vooraf reserveren telefonisch of per mail bij accommodatie
Slechts 3 tubs beschikbaar, dus reserveer tijdig. De dag is de
dag zelf en niet voor 24 uur.

SUBTROPISCHE ZWEMBADEN
Zwemparadijs de Wilder Haaksbergen www.dewilder.nl
Aquadrome www.enschedesezwembaden.nl/aquadrome
BINNENSPEELTUINEN

PIM EVENTS (opblaasbare) attractieverhuur, sportieve

Eibergen: www.hofvaneckberge.nl
Enschede: www.avontura.nl/twentehallen
Enschede: www.ballorig.nl/enschede

buitenactiviteiten voor groepen zoals boogschieten, steppuzzeltocht, survival, etc. www.pimevents.nl

IJSBAAN TWENTE ENSCHEDE www.ijsbaantwente.nl

PANNENKOEKENPICKNICK Met een bolderkar vol

ROOM ESCAPE Een team van max 6 pers wordt opgesloten in

benodigdheden en ingrediënten zoals beslag, spek appel,
rozijnen, etc. op pad om een mooie plek te zoeken voor het
bakken van een stapel pannenkoeken. Prijs 9,95 p.p.
Vooraf reserveren telefonisch of per mail bij accommodatie

een kamer. Door samen te werken, puzzels en raadsels op te
lossen moet de weg naar buiten gevonden worden. Wie is het
eerst? Ideaal bij slecht weer. www.roomescapeenschede.nl

SPEURTOCHT U krijgt een mand met daarin opdrachten voor

ruiken, proeven en analyseren. Gezellig en ook leerzaam!
www.wijn-en-co.nl

een te lopen route incl. vragen en opdrachten. Vertrek in
groepen van max. 8 personen. Per groep minimaal 2
veiligheidshesjes en 1 zaklantaarn aanwezig. Prijs 35,=
Vooraf reserveren telefonisch of per mail bij accommodatie

KLOOTSCHIETEN
Echt een Twentse bezigheid, incl. bolderkar,
spelmateriaal/uitleg, blokjes kaas/worst Prijs 3,50 p.p.
(bij minimaal betalende 20 volw. wordt voor de kinderen 1,=
gerekend voor pakje drinken en een snoepje)
Vooraf reserveren telefonisch of per mail bij accommodatie

VOGELSCHIETEN
Leuk tijdens de barbecue of op een ander moment van de dag.
Wie schiet de vogel eraf en wordt de Koning of Koningin?
Uiteraard is er bij deze activiteit is professionele begeleiding
aanwezig. Prijs 100,= ongeacht aantal
Vooraf reserveren telefonisch of per mail bij accommodatie

FIETSEN Verken de omgeving op fiets/tandem/ebike. Evt
huurfietsen staan klaar bij de accommodatie waar ze ook weer
ingeleverd worden. Map met routes krijgt u erbij. Middels het
knooppuntensysteem zet u ook makkelijk uw eigen routes uit.
Prijs p.d.│fiets 9.50│tandem 19,=│ebike 21,50│kinderfiets 6,50│
Vooraf reserveren telefonisch of per mail bij accommodatie
(bij meer dagen verhuur prijs op aanvraag)

WANDELEN Prachtige routes in diverse lengtes, incl.
kaartmateriaal, vaak vanaf de accommodatie. Alles ligt bij
aankomst gratis klaar.

WIJNPROEVEN Er gaat een wijnwereld voor u open. U leert

RECREATIEPLAS T RUTBEEK zwemmen, waterskiën, surfen,
roeien, skiën etc. Het Rutbeek is een afwisselend gebied
bestaande uit bos, grote waterpartijen met stranden, ligweiden,
waterskibaan, kunstskibaan, etc. www.hetrutbeek.com
www.waterskitwente.nl www.skicentrummoser.nl

BUITENHOFF diverse buitensporten als klimmen, zeskamp,
boogschieten, vlotbouwen, etc.
In een bos (op ‘t Rutbeek) is een spannend touwbanen parcours
gebouwd. Je beweegt je in een klimgordel van boom tot boom
via allerlei klimonderdelen Naast klimmen kan men hier ook
terecht voor: Vlotbouwen, rugzaktochten, (water)zeskamp,
highlandgames, boogschieten, steppen, sloeproeien, etc.
www.buitenhoff.nl www.klimbosrutbeek.nl

BOOKELS BARN diverse creatieve workshops en fotoshoots
In het buitengebied van Boekelo verzorgt Carolien Abbink
creatieve workshops, high tea’s etc. (bijna alles is mogelijk!!)
Ze is fotograaf, een leuke fotoshoot van uw gezelschap is zo
gemaakt. Meer informatie 06 58923400
www.facebook.com/BOOKELSBARN
HUIS VAN VERHALEN Enschede Indrukwekkende rondleiding
door de Roombeek (de wijk getroffen door de vuurwerkramp
op 13 mei 2000) Er wordt verteld over het heden, verleden, de
wederopbouw en de toekomst van deze wijk. Prijs 6,= p.p.
www.huisvanverhalenenschede.nl

SHORTGOLF SPIELEHOF www.spielehof.nl

MOUNTAINBIKEN Speciaal aangelegde routes met genoeg
uitdaging voor iedereen. Route ligt klaar, maar ook te
downloaden middels volgende link:
http://www.htfc.nl/tracks/vaste_mtb_route/MTBHaaksbergen-vouwfolder_V2.pdf
Prijs huren Mountainbike incl. helm 21,50 p.p.p.d.
Vooraf reserveren telefonisch of per mail bij accommodatie

HUIFKAR-KANO-KOMPASTOCHT www.huifkarverhuur.eu
PAINTBALL www.paintballtwente.nl
WIJNGAARD HOF VAN TWENTE Proeverijen en
rondleidingen www.twentewijn.nl

EXPEDITIE ROBINSON/SURVIVAL/BUSHCRAFT
Natuurbeleven op een bijzondere manier voor jong en oud,
overleven/vuur maken/ goud- en edelstenen zoeken/etc. Op
een prachtig aangelegd adventure terrein. Evt afsluiten met
stoer koken boven het kampvuur.
www.adventuretwente.nl

Prijswijzigingen voorbehouden.

ERVE DE HOOGE ESCH Pannenkoekenhuis
Voor de kinderen is en een prachtige binnen- en
buitenspeeltuin aanwezig. www.erve-de-hooge-esch.nl

Activitieitensuggesties
OUTRAC Actief in de buitenlucht, touwbruggen bouwen,
communicatie-opdrachten mbv portofoons, vuur maken,
diverse samenwerkingsopdrachten mbv kaart en kompas.
Kanovaren, programma op maat, evt i.c.m. outdoorcooking.
Dit alles op locatie.
www.outrac.nl

MUSEUM BUURTSPOORWEG Ritje met oude stoomtrein.
Deze treinreis kan worden opgenomen in een fietstocht.
Middels een mooie route per fiets gaat u richting station. De
fietsen kunnen gratis mee in de trein. De trein brengt u in een
half uur naar het volgende station waar u uitstapt en via de
fietsroute weer terugfietst naar de Pol. Alleen op zondag
www.museumbuurtspoorweg.nl

GOPLANET Amusementsboulevard Enschede
Wolff Sinestar Bioscoop
Sensazia all-in wok restaurant
Bowlingbanen
Speedworld Kartcentre
Indoor Duiken

www.wolff.nl
www.sensazia.nl
www.bowling-enschede.nl
www.goplanetspeedworld.nl
www.diveworld.nl

STARWORLD Paintball/Lasergame/Bowling
www.star-world.nl

SAUNA’S IN DE OMGEVING:
Bad Boekelo
http://wellnesscentrumnederland.nl/bedrijf/bad-boekelo/
Sauna Epe
http://wellnesscentrumnederland.nl/bedrijf/sauna-epe/
Sauna Saré
http://wellnesscentrumnederland.nl/bedrijf/sare-thermenbeauty/
Huize Holterhof
www.huizeholterhof.nl

POPULAIRE PLEISTERPLAATSEN
* Café Winkelman, Buurse: terras, café
www.cafewinkelman.nl
* Haarmuhle, Alstatte (D) terras, restaurant, speeltuin,
ontbijt/lunchbuffet www.haarmuehle.de
* Captain Jack, Buurse: terras, kleine speelgelegenheid,
restaurant www.captainjack.nl
* Erve de Hooge Esch, Buurse: terras, speeltuin,
pannenkoekenhuis www.erve-de-hooge-esch.nl

THEESCHENKERIJ JORDAAN diverse afternoon- en high tea
arrangementen www.theeschenkerij-jordaan.nl

KOK AAN HUIS/KOOKWORKSHOPS
Kookstudio Live Cooking, Haaksbergen
Kookworkshops
www.live-cooking.eu
De Smaak Van, Almelo
Een ervaren culitainer (culinair/entertainer) aan huis, bijzonder
smakelijk en stijlvol gepresenteerd
www.desmaakvan.com

SYNAGOGE ENSCHEDE
Rondleiding dor de mooiste synagoge van Nederland

www.synagogeenschede.nl
WINKELEN
ENSCHEDE
10 km
MUNSTER
65 km prachtige kerstmarkt vanaf medio nov
OOTMARSUM 45 km monumentaal stadje met veel galerieën
DELDEN
18 km Lekker ronddwalen in het monumentale
stadje Delden, overal is de band voelbaar met het prachtige
Kasteel Twickel. Bezoek de kasteeltuin, ga lekker theedrinken in
de oranjerie of neem een kijkje bij de oude museumboerderij
Wendezoele www.wendezoele.nl

NATUURMONUMENTEN Rit met elektrokar door
natuurgebied Buurserzand. Speciaal voor ouderen en mensen
slecht ter been. www.vvvhaaksbergen.nl

Prijswijzigingen voorbehouden.

TOURISTINFO’S EN ACTUELE ACTIVITEITEN AGENGA’S
www.vvvhaaksbergen.nl
www.uitinenschede.nl

In alle accommodaties/appartemeten ligt
een uitgebreide informatiemap met daarin
veel fiets- en wandelroutes vanaf de
accommodatie in diverse lengtes incl.
kaartmateriaal.
informatie over koopavonden – zondagen –
weekmarkten

Wij zijn altijd bereid met u mee te denken bij de
samenstelling uw activiteitenprogramma. Wij
geven u graag advies.
De Pol Groepsaccommodaties en B&B
Meijersgaardenweg 4-6
7481 RM BUURSE (GEMEENTE HAAKSBERGEN)
tel
0535696802
mail
info@de-pol.nl
site
www.de-pol.nl

