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Uitgebreid borrelen of een visje happen
De bekende Twentse gastvrijheid ervaar je 
optimaal op de gezellige terrassen aan de 
Groote Markt en in de knusse winkelstraatjes 
daar omheen. Trakteer je smaakpapillen bij 
een van de gezellige koffietentjes, leuke 
lunchzaakjes of restaurants waar gekookt 
wordt met lokale producten. Een stijlvolle 
hightea, een uitgebreide borrelplank of 
even snel een visje happen: dat kan hier ook 
allemaal. 
  

Wandelen langs parken en villa’s
Slenterend door het centrum is de indruk-
wekkende Sint Plechelmusbasiliek niet te  
missen. De kerk, die rond 1150 werd  
gebouwd, is hét symbool van de rijke 
geschiedenis van Oldenzaal. In een recenter 
verleden was Oldenzaal een belangrijke 
textielstad. Dat is nog goed te zien aan de 
parken, landgoederen en villa’s die hier tus-
sen 1850 en 1930 werden aangelegd door 
vermogende textielbaronnen, zoals het fraaie 
Kalheupinkpark. De verhalen achter deze 
buitenplaatsen ontdek je met de fiets- en 
wandelroutes van Tourist Info Oldenzaal.  

De natuur in
Als poort naar nationaal landschap Noord-
oost-Twente begint in Oldenzaal een groot 
aantal fiets- en wandeltochten langs  
natuurgebieden als het Lutterzand en  
landgoed Singraven. Ook schilderachtige 
plaatsjes als Ootmarsum, Denekamp, 
Tubbergen, Losser en De Lutte liggen op 

fietsafstand. Wie liever dichterbij Oldenzaal 
blijft, kan terecht in de Oldenzaalse natuur-
gebieden Boerskotten en Hoge Venterink, 
of bij recreatiepark Het Hulsbeek, waar je bij 
mooi weer een duik kunt nemen in een van 
de uitgestrekte zwemvijvers. 

Meer info en boekingen
Oldenzaal biedt volop mogelijkheden 
voor een vorstelijk weekend of weekje 
weg. Overnachten kan in hotels als Het 
Landhuis, Erve Hulsbeek, Stadshotel Ter 
Stege, Hotel De Kroon, diverse B&B’s, 
meerdere campings of in Villapark 
Eureka. Geen idee welke accommodatie 
het beste bij jouw wensen past? Tourist 
Info Oldenzaal staat paraat om jou van  
advies te voorzien via 0541-514023, 
info@oldenzaalpromotie.nl of  
onderstaande website.
Kijk op de website van Tourist Info  
Oldenzaal voor meer informatie:
www.uitinoldenzaal.nl/plusmagazine  

Oldenzaal: Ontdek de  
                 Glimlach van Twente
Landelijk van sfeer, maar met de gezelligheid van een bruisende stad: Oldenzaal combineert het beste van 
twee werelden. De oudste stad van Twente ademt een rijke historie. Je vindt er prachtige parken, statige 
villa’s en mooie oude pandjes. Oldenzaal staat daarnaast bekend om haar bourgondische sfeer. Alle reden 
om de Glimlach van Twente te ontdekken! 
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