
Trainingsweekend of NK-Weekend Col du VAM Drenthe 
 
Vind je focus vóór het fietsen en ontspan heerlijk na het fietsen in de rustige omgeving van Midden 
Drenthe, op slechts 5km van startplaats Westerbork en op slechts 15 km van de VAM-Berg.  
 
Verken het parcours van het Nederlandse Loterij NK wielrennen 2020 en de omgeving vanaf het rustig 
en centraal gelegen Landal Orveltermarke. Ontspan voor en na het fietsen in een Basis, Comfort, Luxe 
of Extra Luxe bungalow, variërend in grootte van 4 tot 24 personen.  
 
Voor het beste resultaat van uw training of van het NK zelf, denken we graag met u mee over hoe we 
uw verblijf zo optimaal mogelijk organiseren.  
 
Onze grote diversiteit aan bungalowtypes zorgt dat er voor zowel teams als individuele deelnemers en 
supporters altijd een goede optie is. Een greep uit de mogelijkheden: 

- Met onze groepsaccommodaties voor 24 personen bieden we u de mogelijkheid om met het 
hele team bij elkaar te zijn en te blijven. Maar u kunt deze woning met o.a. 12 badkamers ook 
voor een aantal dagen huren en de renners van verschillende categorieën elk een nacht laten 
overnachten. Wij zullen voor extra lakenpakketten zorgen en eventueel een tussentijdse 
schoonmaakronde inplannen.  

- In onze extra luxe bungalows met open haard, sauna en grote jacuzzi ontspant u met maximaal 
6 personen en geniet u ook optimaal van de niet-wedstrijddagen. 

- De 10-persoonsaccommodaties hebben drie badkamers en een inpandige berging, die ideaal 
is om uw waardevolle fietsen te stallen.  

 
Daarnaast bieden we nog veel meer faciliteiten die uw verblijf tot een succes zullen maken, zoals o.a.  

• Een groot aantal bungalows is uitgerust met speciale Auping Revive matrassen. De optimale 
ondersteuning en ventilatie zorgen voor een frisse ochtend en energieke dag. 

• Bikewash, om de fiets na een regenachtige dag weer mooi schoon te spuiten 

• Wasserette, om de fietskleding weer schoon te maken 

• Supermarkt, waar van tevoren alles besteld kan worden, van gourmetstel en -pakket tot al uw 
boodschappen. 

• Restaurant, waar onze kok graag met u meedenkt over een gebalanceerd (sport)menu op de 
momenten dat het voor u past. Uiteraard maken we ook graag ruimte voor uw eigen diëtist of 
kok.  

• Afsluitbare fietsenstalling (open van 9.00-17.00u). In diverse bungalowtypes kunnen we ook 
ruimte vrij maken om de waardevolle fietsen direct in uw bungalow te stallen.  

• Pitch&Putt Golfbaan, om even op een andere manier met het team bezig te zijn 
 
Het team van Landal Orveltermarke denkt graag met u mee en helpt u om het voor u perfecte verblijf 
samen te stellen. Neem contact met ons op via 0593-564100 of orveltermarke@landal.com met uw 
vragen en wensen of om direct te boeken.  
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