
HOTEL RESTAURANT BOWLING  

DE ORINGER MARKE  
 

De Oringer Marke
Hotel Restaurant

 

Superprestigeweekend 9-11 oktober 2020 

3 daags arrangement bestaat uit:    

• 2  x overnachting met luxe ontbijtbuffet vanaf 7.00 uur ‘s ochtends 

• Materiaal ruimte - afspuitmogelijkheden na het infietsen/trainen op zaterdagochtend 

• Gratis parkeren  

• Gratis WIFI 

• Mogelijkheid voor sportmaaltijden, diner’s , etc. 

• Prijs  € 85.00 p.p. op basis van een 2 pers. kamer. Kamer in De Oringer Stee (normale prijs € 90.00 p.p.)  
• Prijs  € 70.00 p.p. op basis van een 4 pers. famkamer. Kamer in De Oringer Stee (normale pijs € 75.00 p.p.) 

• Prijs  € 90.00 p.p. op basis van een 2 pers. kamer. Kamer in De Oringer Marke (normale prijs € 95.00 p.p.) 
• Prijs  € 70.00 p.p. op basis van een 4 pers. famkamer. Kamer in De Oringer Marke (normale pijs € 75.00 p.p.) 

 
 
2 daags arrangement bestaat uit: 

• 1  x overnachting met luxe ontbijtbuffet vanaf 7.00 uur ‘s ochtends 

• Materiaal ruimte - afspuitmogelijkheden  

• Gratis parkeren  

• Gratis WIFI 

• Mogelijkheid voor sportmaaltijden, diner’s , etc. 

• Prijs  € 45.00 p.p. op basis van een 2 pers. kamer in De Oringer Stee. (normale prijs € 49.50 p.p.) 
• Prijs  € 42.50 p.p. op basis van een 3 pers. kamer in De Oringer Stee. (normale prijs € 47.50 p.p.) 
• Prijs  € 36.50 p.p. op basis van een 4 pers. fam.kamer in De Oringer Stee.  (normale pijs € 39.50 p.p.) 

• Prijs  € 47.50 p.p. op basis van een 2 pers. kamer in De Oringer Marke. (normale prijs € 52.50 p.p.) 

• Prijs  € 42.50 p.p. op basis van een 3 pers. kamer in De Oringer Marke. (normale prijs € 47.50 p.p.) 

• Prijs  € 36.50 p.p. op basis van een 4 pers. fam.kamer in De Oringer Marke.  (normale pijs € 39.50 p.p.) 
 
 

• De Oringer Stee is het bijgebouw op 50 meter van het hoofdgebouw De Oringer Marke  
 

 
 

         
Hotel de Oringer Marke 

      Hoofdstraat 9 , 7873BB, Odoorn 
voor reserveringen: info@deoringermarke.nl 

      Tel: 0591-519000, www.deoringermarke.nl 
 


