Optielijst wandelingen
1 Ontdek Heiligerlee ! Wandeling door Heiligerlee langs de Adolfkapel en het monument ter
nagedachtenis aan de Slag bij Heiligerlee. Afsluitend een bezoek aan Museum Slag bij Heiligerlee
en Klokkengietersmuseum. Alleen te boeken tijdens openingstijden van de musea. Prijs 7,50
euro per persoon excl toegangsprijs musea.
2 Beleef de slag bij Heiligerlee. Wandeling door het voormalige oorlogsgebied, een bezoek aan
het monument ter nagedachtenis aan de Slag bij Heiligerlee en na afloop een bezoek aan
Museum Slag bij Heiligerlee. Alleen te boeken tijdens de openingstijden van het museum. Prijs
7,50 euro per persoon excl toegangsprijs museum.
3 Zeehonden en vogels kijken bij Nieuwe Statenzijl. Deze excursie begint bij de jachthaven,
leidt door de rietlanden en eindigt uiteindelijk bij de vogelkijkhut. Bij mooi weer kun je de Duitse
stad Emden aan de overkant zien. Vanuit de vogelkijkhut kun je prachtig vogels kijken en er
zwemt ook een kleine kolonie zeehonden in dit gedeelte van de Dollard rond. Bij storm of regen
gaat deze excursie niet door. Prijs 8 euro per persoon.
4 Bezoek de Rozentuin. Een wandeling door het Stadspark Winschoten met een bezoek aan het
beroemde Rosarium. Het rosarium is één van de grootste van de Benelux. Prijs 5 euro per
persoon.
5 Rondje Sterrebos. Een korte wandeling door rijksmonument Sterrebos in Winschoten. U krijg
uitleg over de tuinarchitectuur en het nut van het aanleggen van dit oudste wandelpark van de
gemeente Oldambt. Tevens een bezoek aan de schaapskooi aldaar. Prijs 3 euro per persoon.
6 Kerkenwandeling. Een wandeling langs alle grote kerken van Winschoten. U krijgt tijdens de
rondwandeling alles te horen over het ontstaan en het belang van de kerken in deze stad. We
lopen onder andere langs de 13de eeuwse Marktpleinkerk en de Vennekerk. Prijs 7,50 euro per
persoon.
7 Kijk op Joods Winschoten. Deze wandeling start bij de Joodse synagoge in het centrum van
Winschoten en wij bezoeken daarna de Joodse begraafplaats. Prijs 7,50 euro per persoon.
8 Langs de molens. Deze wandeling laat zien waarom Winschoten ook wel de molenstad
genoemd wordt. Op vrij korte afstand van elkaar staan drie molens. Wij vertellen over de
geschiedenis van de molens en de betekenis ervan voor de stad Winschoten. Prijs 7,50 euro per
persoon.
9 Langs de monumenten van Bad Nieuweschans. Tijdens deze wandelingen lopen wij langs alle
belangrijke overgebleven monumenten van dit voormalige vestingdorp. Prijs 7,50 euro per
persoon.

10 Kijk op Joods Bad Nieuweschans. Wij volgen de route die voor de Joden belangrijk was in dit
dorp. Wij lopen onder andere langs de kleinste synagoge van Nederland en bezoeken de Joodse
begraafplaats. Prijs 5 euro per persoon.
11 Ontdek het Duitse Reiderland in Weener. Geheel verzorgde stadswandeling door de Duitse
stad Weener. Wij lopen onder andere langs de 13de eeuwse St. Georgs Kirche en het
Heimatmuseum. De wandeling start bij Weener treinstation. Prijs 12,50 euro per persoon.
12 Ontdek het water in Weener. Wij bezoeken tijdens deze korte wandeling de oude
museumhaven van Weener. U krijgt uitleg over de historische schepen die er liggen en wij
vertellen u meer over de geschiedenis van deze haven. De wandeling start bij Weener
treinstation. Prijs 5 euro per persoon.
13. Dagtocht Leer. Wij geven een rondleiding in de binnenstad van de oude Duitse hanzestad
Leer. Wij komen onder andere langs de oude kerken, het stadhuis en de prachtige
wandelboulevard. De dagtocht start bij Leer treinstation. Prijs 25 euro per persoon.
14. Project Blauwestad. Dit is het nieuwste dorp in Noord Nederland. De gedachte was een
groot dorp aan het nieuw aangelegde Oldambtmeer. Om zo een watersport en recreatiedorp te
ontwikkelen. Hoewel de plannen deels mislukt zijn, laten wij u graag zien welke prachtige
plekjes er te zien zijn. Wij bezoeken onder andere het strand en de jachthaven. De wandeling is
alleen te boeken in de zomer en bij mooi weer. Prijs 5 euro per persoon.
15 Wandelen in de natuur rond Bad Nieuweschans. Deze natuurwandeling door de bossen en
langs de waterwegen rond het dorp is een must voor de natuurliefhebber. U kunt er prachtige
foto's maken. We eindigen de wandeling bij het verdronken dorpje Houwingaham. Prijs 7,50
euro per persoon.
16 Shoppen in Weener ! Geld besparen door in Duitsland goedkopere producten in te kopen
dan er in Nederland zijn ? Of bent u van het funshoppen ? Wij wijzen u de leukste winkels en
horecagelegenheden. Prijs 7,50 euro per persoon.

Hoe werkt ons systeem ? Alle wandelingen en excursies kunnen plaatsen vinden van maandag
tot zaterdag op een tijd die u uitkomt. Wij werken dus niet met vaste data. Kinderen tot 6 jaar
zijn gratis en kinderen tot 12 jaar betalen 1 euro per wandeling. Ouder dan 12 jaar, dan is het
voltarief.
Voor info of boekingen: rondleidingengroningen@gmail.com

