
 

KERSTPAKKET TIP:  

 
 

Geef een op en top Gronings belevenispakket!! 

1. Autopuzzelroute van LocalGroningen 

Keuze uit maar liefst zes prachtige  

autopuzzelroutes van LocalGroningen  

langs de mooiste parels van de provincie. 

Een korte beschrijving van de routes  

vind je op de achterkant. 

2. Streekproductenpakket 

Aan het eind van de route staat een  

cadeaupakket boordevol mooie lokale  

producten klaar voor de rijders.  

Afhankelijk van de gekozen route is het ook 

mogelijk om zelf een pakket samen te stellen. 

 

VOOR IEDER BUDGET EEN BELEVENISPAKKET! 

Alleen autopuzzelroute: 22,00 

Route + streekpakket of voucher t.w.v. 20 euro: 39,50 ipv 42,00 

Route + streekpakket of voucher t.w.v. 45 euro: 62,50 ipv 67,00   

In overleg stellen we graag een kerst- of cadeaupakket samen dat helemaal past bij je eigen  

wensen en portemonnee. Voor meer informatie over de mogelijkheden kun je contact opnemen  

met Abrahams Mosterdmakerij, eindlocatie van de route ‘Het Hogeland’: 

0595-491600 | restaurant@abrahamsmosterdmakerij.nl 



DE GRAANREPUBLIEK 

Beleef de Graanrepubliek en ontdek het verhaal achter de eeuwenlange 
strijd met het water van de Dollard. Ontdek het verhaal achter de kapitale 

Oldambtster boerderijen. Met in het voorjaar de grote gele koolzaadvelden, 
in de zomer de vele hectares aan wuivend graan. Voor wie zoveel ruimte 

aan kan biedt de regio het hele jaar een haast therapeutische rust.  

ZUIDELIJK  
WESTERKWARTIER 

Het gebied waar water, veen, houtwallen en bosschages de hoofdrol spelen. 
Zoek je route door dit mooie gebied en ontdek nieuwe en historische natuur-
gebieden, oude borgen, mooie dorpen en sta stil bij historische figuren. Er is 

ook een speciale kinderroute door het Westerkwartier! 

ZUIDOOST FRIESLAND  

De échte fijnproever van natuur, cultuur en historie moet in het zuidoosten 
van de provincie zijn. De autopuzzeltocht 'Het Andere Friesland' gaat  

namelijk niet over watersport, zeilboten en fierljeppen, ook niet over de 
Elfstedentocht. Wat weet jij over de "vrije Friezen", over de Friese  

Waterlinie, over de macht van de eigenzinnige Friese turfstakers?  

VAN LAUWERS TOT WAD 

Eén van de meest bijzondere gebieden van Nederland: het Lauwersmeergebied. 
De veelzijdigheid van het aanbod voor bezoekers en toeristen is enorm: unieke 
natuur, grote variatie in landschappen, dark-sky-park, historische waterwerken, 

van Friese staten t/m herinneringen aan de oude visserscultuur.  

MIDDEN-GRONINGEN 

Van ontelbare karakteristieke oldambt- en veenboerderijen, landschappen 
ingericht met de precisie van de tekentafel, waterlopen die hun oorsprong 

nog vinden in de ijstijden, tot en met indrukwekkende nieuwe ruige natuur. 

HET HOGELAND 

Je rijdt langs statige borgen, door pittoreske dorpjes, en over eeuwenoude 
wierden. Tel het aantal middeleeuwse kerkjes dat je onderweg tegenkomt 

en verbaas je ook over die enorme weidsheid en imponerende wolken-

luchten. Het Hogeland is een landschap dat je in 360º kunt ervaren.  

Voor meer informatie over de  

verschillende routes kun je contact 

opnemen met LocalGroningen: 

050-4030930 | info@localgroningen.nl 

 

Aan jou de keuze uit zes prachtige autopuzzelroutes, stuk voor stuk met een hoog ‘wauw-gehalte’.  

De routes laten je de grote variëteit van onze provincie zien, met betoverende plekjes, weidse uitzichten en intieme doorkijk jes.  

Voor natuurliefhebbers, kunstminnaars, gezellige mensen en zeker ook voor gezinnen met kinderen.  


