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Bloesem
FIETSROUTE 2

1 Viva Lavandula

2 Camping Craneburcht en Restaurant de Wipkip

3 Orchideeën Hoeve

4 Fruitbedrijf Verhage

Uiterdijkenweg 45, 8316 RR Marknesse

T (0527) 29 25 53

Kuinderweg 52, 8315 PX  Luttelgeest

T (0527) 23 14 80

Oosterringweg 34, 8315 PV Luttelgeest

T (0527) 20 28 75

Oosterringweg 3, 8315 PS  Luttelgeest

T (0527) 20 24 80

www.viva-lavandula.nl

www.craneburcht.nl

www.orchideeeenhoeve.nl

www.verhagefruit.nl

Bij Viva Lavandula staat ontspanning en recreatie in een

landelijke sfeer centraal. Te midden van 10 hectare lavendel

kunt u genieten van alle aspecten van de veelzijdige lavendel-

plant. Een wandeling door de productievelden is ontspannend

en prikkelt de zintuigen. Midden in de lavendelvelden is een

verhoogd uitkijkpunt met een fantastisch uitzicht. In het rand

Café staan verschillende lavendellekkernijen op de kaart en de

winkel heeft leuke lavendelcadeautjes. Open 15 april t/m 30

oktober, dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 18.00 uur. Voor

bedrijfsbijeenkomsten en sfeervolle feesten kunt u hier ook

terecht.

In Noordelijk Flevoland voelt u pas goed wat rust en ruimte

echt betekent. Hier ontdekt u uitgestrekte landschappen met

grote boerderijen. Camping Craneburcht is één van deze

boerderijen geweest. De stal is omgebouwd tot een sfeervol

restaurant, de Wipkip. Hier kunt u heerlijk à la carte eten. Ook

voor feesten en partijen kunt u hier terecht.

De Orchideeën Hoeve biedt onderdak aan een wereld vol

kleur en fleur. Wilt u van dit alles genieten tijdens de

tulpenroute, dat kan. Met drie overdekte tropische tuinen, een

kwekerij en een vlindervallei kunt u zich hier wel vermaken.

Ook vindt u hier een winkel en een restaurant.

Fruitbedrijf Verhage is een bedrijf wat je niet kan missen

wanneer je over de Oosterringweg rijdt. De kolossale appel,

die aan de weg staat, nodigt uit om het bedrijf te bezoeken.

Met alweer de derde generatie aan het roer is het

fruitteeltbedrijf uitgegroeid tot een modern en interessant

bedrijf. Centraal in het bedrijf staat de frisse boerderijwinkel

met een super uitgebreid assortiment, waar natuurlijk ook de

kraakverse appels, peren en kersen te koop zijn. Uniek in

Nederland is de splinternieuwe stokerij van de familie

Verhage, waarin ze hun eigen appels, peren en kersen in een

koperen ketel omtoveren tot een aromatische borrel.

5 De Vuurtoren

6 Tulpenpluktuin / Boerenbol

7 Wijngaard Maronesse

8 De Strandhoeve

9 Fruitbedrijf Hoekstra

10 Rozenshop Luttelgeest

Blokzijlerweg 15, 8316 RB Marknesse

T (0527) 29 13 35

Steenwijkerweg 26, 8316 RK Marknesse

T (0527) 29 15 83 / M 06 20433727

Steenwijkerweg 23, 8316 RH Marknesse

T (0527) 29 12 36 / M 06 20936261

Uiterdijkenweg 59, 8372 VL Baarlo

T (0527) 20 37 91

Oosterringweg 24-1,  8315 PT Luttelgeest

T (0527) 20 28 95

Oosterringweg 22-1, 8315 PT Luttelgeest,

M 06 48 04 80 03

www.devuurtoren.net

www.tulpenpluktuin.nl

www.maronesse.nl

www.destrandhoeve.nl

www.fruitbedrijfhoekstra.nl

www.rosaplazashop.nl

Bij deze groepsaccommodatie is de originele vuurtoren, die

schippers de weg wees naar Blokzijl over de voormalige

Zuiderzee, herbouwd volgens de originele bouwtekeningen

van 1906. De vuurtoren is herbouwd op de originele locatie.

Om de vuurtoren te kunnen bereiken is er een schelpenpad

aangelegd. Dit pad maakt deel uit van 'Op de kuierlatten'. Dit is

een netwerk van twaalf verrassende wandelroutes, die over

boerenland zijn uitgezet. Het "Vuurtorenpad" start op het erf

van de groepsaccommodatie, waar meer info beschikbaar is.

Beleef de natuur en pluk uw eigen tulpen!! Meer dan 50

verschillende soorten tulpen staan vanaf half april in bloei,

klaar om geplukt te worden. Vanaf half juli is ook de

maïsdoolhof geopend. In de Boerenbol of op het terras kunt u

tijdens de hele tulpenplukperiode genieten van een verfrissing,

boerenlunch of boerenhap. Verder vindt u op het erf ook de

Boerenshop. Openingstijden maandag t/m vrijdag 9-18 uur,

zaterdag 9-17 uur en zondag 11-17 uur.

Tijdens de tulpenroute genieten van de rust van een

wijngaard? Dat kan bij Wijngaard Maronesse. Hier komt u alles

te weten over  de druif tot en met de wijn. Laat u verassen

door de smaak van een Nederlandse wijn. Open tijdens de

tulpenroute van 16 april t/m 8 mei van woensdag t/m zaterdag

en op Tweede Paasdag van 13.00 – 17.00 uur.

Bed & breakfast tijdens de bollenroute? Dan wordt u van harte

welkom geheten door Jan en Annet Sweere in deze prachtige

verbouwde boerderij. U heeft hier keuze uit zeven luxe

themakamers  en 's ochtends is er natuurlijk een heerlijk ontbijt

van biologische- en streekproducten.

Een fruitbedrijf in de Noordoostpolder, waar de grootste

kersenboomgaard van Noord Nederland staat. Zij telen o.a.

kersen, pruimen, appels en zacht fruit. Naast deze verse

producten hebben zij een groot assortiment met diverse

streekprodukten (eigen kersen/pruimenwijn, jams, honing etc.)

in hun gezellige winkeltje te koop.

Rosa Plaza Shop verkoopt snij-, tuin- en potrozen vanuit de

kwekerij. Daarnaast biedt de winkel een kijkje in onze kwekerij

en kunnen tips en adviezen gegeven worden wat betreft het

houden van de snij-, tuin- en potrozen in huis en tuin.

Openingstijden dinsdag t/m vrijdag van 09.00 – 12.00

en van 13.00 – 17.00 uur, zaterdag van 09.00 tot

15.00 uur. Zondag en maandag gesloten.


