
Vertrekpunt: 
Valtherweg 36, 

7875 TB Exloo

EXCURSIE 13.30 - 16.30

Rij zelf in de 100% elektrische Eko-Ex-

plorer© en ervaar de natuur en cultuur 

van het Drentse landschap.

Door de samenwerking met Staats-

bosbeheer mogen we in het bos rijden 

en brengen we je op plekjes waar je 

anders niet komt. En natuurlijk is het rij-

den in de Eko-explorer© erg stil en kun 

je optimaal van de natuur genieten.

De excursie duurt ongeveer 3 uur 

en is inclusief een heerlijke lunch.



Eko-Tours Excursie

ROUTEBESCHRIJVING EN PRAKTISCHE TIPS

Bedankt voor uw reservering voor Eko-Tours Excursies. Op deze pagina treft u informatie aan over de door u gereserveerde excursie.

De excursies van Eko-Tours vertrekken vanaf het Fletcher Hotel De Hunzebergen in Exloo. Dit hotel ligt aan de doorgaande 
weg tussen de dorpen Valthe en Exloo. Vrijwel alle navigatiesystemen leiden u probleemloos naar het juiste adres: 
Valtherweg 36, 7875 TB in Exloo.

U komt met de auto

Vanaf de N34 uit noordelijke richting Vanaf de N34 uit zuidelijke richting

Komende vanuit het noorden 
(Gieten/Borger) op de N34, 
neemt u de afslag Exloo en rijdt 
u naar het dorp. Rij door het 
dorp Exloo en ga hierna 
rechtsaf richting Valthe. 
Na enkele kilometers ziet u aan 
de rechterkant de afslag naar 
Landgoed/Hotel De Hunzebergen 
en Eko-Tours.

Komende vanuit het zuiden 
(Emmen) op de N34, neemt u 
de afslag Klijndijk/Valthe en 
rijdt u richting het dorp Klijndijk. 
Ga bij de rotonde in dit dorp 
rechtsaf naar Valthe. Bij de 1e 
rotonde vóór Valthe gaat u 
rechtdoor en bij de 2e rotonde 
bij Valthe gaat u linksaf naar 
Exloo. Na enkele kilometers 
ziet u aan de linkerkant de 

U rijdt op het terrein van Fletcher Hotel De Hunzebergen rechtdoor richting het hotel. Vlak 
voor de fontein en het hotel gaat u rechtsaf het parkeerterrein op. U kunt hier uw auto 
kosteloos parkeren. U loopt naar de ingang van het hotel. U moet een paar trappen op lopen 
voor u bij de ingang bent*. De borden en onze vlaggen wijzen u de weg.

Bij de ingang met picknickbanken (bij mooi weer) of binnen in het restaurant wordt u verwacht 
voor de ontvangst met uitleg van de excursie en koffie/thee met onze gids.

* Indien er gasten zijn die minder mobiel zijn, dan kunt u ook met de auto ‘om het hotel’ rijden (rechts 
aanhouden), doorrijden tot de achteringang van het hotel en de deelnemers daar afzetten. Parkeer hierna 
uw auto op de parkeerplaats aan de voorkant.

Hierna is er gelegenheid om de formulieren in te vullen voor het mogen rijden in de elektrische 
terreinauto’s. Ook kunt u nog even van het toilet gebruik maken en zal de gids de werking van 
de voertuigen uitleggen.

Parkeren en ontvangst bij Eko-Tours

Is de excursie bevallen? 
Geef ons dan een goede beoordeling!

Enkele praktische tips en aanwijzingen

We rijden in een half-open auto (met een dak en een voorruit) door de natuur, hou rekening met je kleding dat je bij regen en 
wind niet helemaal droog blijft.

We rijden over zandpaden en bospaden en af en toe door een plas water, of modder; er kan wat modder opspatten (dus trek niet 
je nieuwste kleren aan…).

Als je onderweg uitstapt in het bos, dan zijn stevige schoenen praktisch.

Hou rekening met je kledingkeuze, dat als het wat kouder wordt, je lange tijd stil zit in de auto (warme jas, broek of zelfs ski-kled-
ing, muts, laarzen en handschoenen zijn een goed idee bij koud weer).

Meenemen van een hond op de excursie is toegestaan, mits deze wordt aangelijnd tijdens het rijden en deze geen overlast of 
hinder veroorzaakt voor andere deelnemers of de natuur (denk ook aan andere dieren in de natuur), of gevaar oplevert voor 
deelnemers of andere weggebruikers!
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We wensen u veel plezier op uw Eko-Tours Excursie!


