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elephant parade tours

Speciaal voor Elephant Parade Twente zijn er prachtige routes samengesteld. Op de grote
overzichtskaart kun je eenvoudig alle olifanten vinden die in Noordoost Twente staan opgesteld.
De fiets- wandel en autoroutes laten je genieten van de mooie, bosrijke omgeving en uiteraard
leiden
de routes langs alle gedecoreerde olifantenbeelden.
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OVERZICHTSKAART
De grote overzichtskaart toont alle 68 olifanten in
Noordoost Twente. De VVV’s/TTI’s en de gemeenten
van Dinkelland, Oldenzaal, Losser en Tubbergen doen
mee aan Elephant Parade 2021 in Twente.
WANDELROUTEBOEKJE (3 wandelingen)
Het wandelrouteboekje bevat 3 wandelingen.
We hebben een wandeling voor je uitgezet in
Ootmarsum, Denekamp en Oldenzaal.

FIETS

FIETSROUTEBOEKJE (4 fietsroutes)
Het fietsrouteboekje bevat 4 fiets ‘slurven’ De route
Noordoost is 45 km lang, Zuid is 55 km lang, Midden
is 44 km en Noordwest is 49 km. De totale afstand
is 165 km. Tip! Boek een meerdaags verblijf

AUTO

AUTOROUTE
De autoroute van 180 km brengt je langs alle 68 olifanten in Noordoost Twente.
Tip! Kijk voor overnachtingsadressen op de grote
overzichtskaart en plan zo eenvoudig je eigen route
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elephant parade twente
Tijdens Elephant Parade Twente wordt van 20 september tot en met 31 oktober de
omgeving in Noordoost Twente versierd met vele tientallen olifanten. Prachtig
gedecoreerde olifanten (formaat: babyolifant) worden in
Noordoost Twente in de buitenlucht geëxposeerd.
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Elephant Parade (Olifantenparade) is een grote openlucht
tentoonstelling met als doel het beschermen van de
met uitsterven bedreigde Aziatische olifant. Vele
tientallen... maar lieftst 68 in totaal! bontgekleurde
kunstolifanten sieren de regio Noordoost Twente.

Unieke kunstwerken
Iedere olifant is een uniek kunstwerk, beschilderd door lokale
en (inter) nationale artiesten. Een deel van de inkomsten van
Elephant Parade gaat naar The Asian Elephant Foundation,
die zich inzet voor het behoud van de Aziatische olifant.

Miniatuur olifantjes
Aan Elephant Parade doen tal van kunstenaars mee. De olifanten worden
beschilderd door bekendheden, al dan niet gerenommeerde kunstenaars,
ontwerpers en jonge creatievelingen die het project gebruiken als platform om
een groot publiek te bereiken. Van enkele ontwerpen uit Elephant Parade
worden replica’s gemaakt, variërend van 5 cm tot 75 cm hoog. Deze miniatuur
olifantjes worden met de hand beschilderd en in beperkte oplage gemaakt.
Ze zijn te koop bij de Shop Elephant Parade bij de VVV Ootmarsum,
VVV Denekamp en Tourist Info De Lutte-Beuningen.

