
Dagtocht suggestie  
Middagtocht Ommen inclusief boottocht
Na vertrek vanaf de opstapplaats rijden we via een prachtige route door het
Twentse land via de natuurrijke Beerze Bulten richting het schilderachtige stadje
Ommen. Direct na de aankomst in Ommen begeven we ons naar de aanlegsteiger
van het rondvaartschip. Na de inscheping volgt de start van een prachtige
boottocht naar de oude sluis en de stuw van Vilsteren. De omgeving van het
stroomdal van de Overijsselse Vecht is werkelijk prachtig. De weilanden en oude
rivierarmen die u onderweg tegenkomt zijn een broedplaats voor veel weide-en
watervogels. Af en toe laat zelfs een groep ooievaars zich zien. Tijdens de
boottocht wordt wetenswaardige informatie verschaft over het verleden en het
heden van Ommen het Vechtdal. Tijdens de rondvaart kunt u genieten van twee
kopjes koffie met vlaai. Aankomst van het schip in Ommen. U heeft vervolgens de
gelegenheid enige tijd in het centrum van Ommen door te brengen. Dat centrum is
eenvoudig via een kort wandelingetje over de Vechtbrug te bereiken maar het is
natuurlijk ook mogelijk gebruik te maken van de touringcar. Het knusse centrum
van Ommen ligt aan de Vecht. Ommen is een levendige toeristenplaats waar
zomers in augustus de Bissinghwoensdagen plaatsvinden met allerlei thema
activiteiten, braderie en muziekavonden. In het centrum van Ommen treft u
winkels, boetiekjes en horecagelegenheden aan die zijn ondergebracht in goed
onderhouden historische gebouwen. De binnenstad van Ommen, dat zich al vanaf
1248 stad mag noemen, is geliefd. De bedrijvige winkelstraten met filialen van
bekende winkelketens maar ook met unieke winkeltjes en boetiekjes die u nergens
anders vindt ademen een sfeer van gezellige bedrijvigheid. 

* Het beschreven programma kan uiteraard geheel naar wens worden aangepast. Vraag gerust naar de
mogelijkheden.
Het is mogelijk deze dagtocht uit te breiden met een goed verzorgde koffietafel voorafgaand aan de
rondvaart en/of een uitstekend verzorgd 3-gangen diner aan het einde van de middag. 
Ook kan deze middagtocht worden uitgebreid met een circa 1½ uur durende rit per paardentram door de
Giethmense Hooivelden van het Vechtdal. 
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