Web sites en vaste activiteiten in de omgeving

Varen door Giethoorn
In de kop van Overijssel vind je Giethoorn: het Venetië van
Nederland. Niet voor niets behoort dit waterstreekdorp tot
‘s lands bekendste bezienswaardigheden, want met een
fluisterbootje of kano maak je hier de mooiste vaartochten.
Overdag raak je gecharmeerd van de idyllische bruggetjes
en Nationaal Park Weerribben-Wieden, terwijl je ’s avonds
kunt bijkomen in een gastvrije B&B. Als je de grootste
drukte wilt ontwijken, dan is een verblijf in het voor- of
naseizoen een aanrader.
Om heerlijk te kunnen ontspannen heb je maar 37 minuten
nodig om met de auto(nog geen 50 km.) in Giethoorn te
verblijven, want zo dichtbij ligt Giethoorn bij de met 3
tulpen gegradueerde Bed & Breakfast de Gernerhof in
Dalfsen.
Verder zijn er in de omgeving van Dalfsen een grote
verscheidenheid aan vaste activiteiten te ondernemen!!

Activiteitencentrum “de Trefkoele+”
worden naast sportactiviteiten ook beurzen, feesten en andere
activiteiten georganiseerd. Kijk op de website voor actuele info
Restaurant en uitgaanscentrum "de Zeven Deugden"
Geniet in de zomer van het grote terras en in de winter van de
knusse gezelligheid . Geniet van een lunch, brunch, diner of highen afternoon tea. Geen BOB afspraken gemaakt en toch een
gezellig feestje gehad? Safety first. Boek een overnachting bij B&B
"De Gernerhof"
NIKKI'S grand cafe/restaurant
tegenover de grote kerk, met o.a. onbeperkt tapas eten. Gratis
kopje koffie/thee in ruil voor een kaartje van de Gernerhof!!
GRAND CAFE " de Fabriek"
Koninginneplein 2
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Gezellig, goede bediening, lekker eten en drinken voor een mooie
prijs
Restaurant "de Barones"
Voor gezellig uit eten, grote keuze pannenkoeken, borrelen of
feestje. Buiten speelattracties voor de kinderen.
Grand cafe "Het Station"
Voor een heerlijk biertje van de tap en lekker eten.
Chinees/Indisch/Kantonees restaurant " Wing Wah"
Grote keuze uit verschillende gerechten. Ook afhaal
mogelijkheid.
Dinsdags gesloten
"Jackino" voor Pizza, Shoarma, Pastas en Grill.
Ook bezorgservice!
Maandags gesloten

Ook sporten kan prima in Dalfsen. Sport en Wellness "Ko
Je kunt er o.a naar de sauna, zwembad, squashen, midget
Kijk op de website voor veel meer informatie.

www.kontrastdalfsen.nl
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Bij recreatiecentrum "Karba" kunt u terecht voor karten, m

www.karba.nl

Gezellig met de kinderen kinderboerderij "Lindehoeve" b
Deze boerderijloopafstand
ligt op
van de Gernerhof

www.natuurboerderijdalfsen.nl

Er zijn verscheidene fietsroutes bij ons verkrijgbaar/te le
Zwolle is slechts op 15 kilometer afstand!!

Paardrijden kan bij Manege Gerner. Gezellig rijden door d
Op
loopafstand van de Gernerhof.

www.manege-gerner.nl

Vissen is goed mogelijk in en rondom Dalfsen.
Let wel, voor vissen in open water zoals de Vecht is een (

www.dalfsen.SmartMap.nl

Wandelen in de Sallandse bossen is een must als u bij
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In Dalfsen kun je heerlijk genieten van open en overdek
15 mei tot 1 september). Op loopafstand van de Gernerhof

www.dalfsen.SmartMap.nl
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