
  

 
Voor het bedrijf vaart een fietspontje welke u in het seizoen 

elke dag naar de Veenhoop brengt. Deze pont sluit aan bij de 
bekende pontjes "fietsroute".  

 
 

Ons adres is:  
Hotel restaurant Ie-Sicht 

Hegewarren 1  
9216 XR Oudega (bij Drachten)  

Telefoon: +31 (0)511 53 93 67  
Fax: +31 (0)511 53 95 49  

info@iesicht.nl 

 
 

Kijk ook voor meer informatie, prijsopgaven, 
routebeschrijvingen en foto’s van het bedrijf op: 

         
www.iesicht.nl  

 
 
 

Grenzend aan prachtige natuurgebieden als de  
Alde Feanen en de Princenhof vindt u 

 

      “Hotel restaurant Ie-Sicht” 
           

Nergens in Friesland is een horecagelegenheid zo één met het water. 
Vanaf een uniek gelegen terras heeft u schitterend uitzicht over de 

Wijde Ee. Van ditzelfde uitzicht kunt u ook genieten wanneer u 
dineert in ons sfeervolle à la carte restaurant of een kopje koffie 

drinkt op ons gezellige terras. 
 

Ie-Sicht heeft talloze mogelijkheden voor onder andere rustzoekers, 
natuurliefhebbers, gezinnen met kinderen en watersporters. 

Hotel 
informatie 



  

Prijzen hotelkamers 2011 
Inclusief ontbijt 

Deluxe(10):  
Deze kamers bevinden zich aan de voorzijde van het     
hotel, 6 kamers met airco, balkon en uitzicht over  
“De wijde Ee”  

1 persoonsbezetting  € 62,50 per nacht  
2 persoonsbezetting  € 89,00 per nacht 

Met Bubbelbad        € 92,50 per nacht   
Standaard +(6):  
Deze kamers bevinden zich aan de achterzijde van het hotel 
met balkon en airco 

1 persoonsbezetting € 62,50 per nacht  
2 persoonsbezetting € 82,50 per nacht  

 

Standaard (4):  
Deze kamers bevinden zich aan de achterzijde van het hotel 

1 persoonsbezetting € 59,00 per nacht  
2 persoonsbezetting € 72,00 per nacht  

 
Ons hotel beschikt over een privé sauna, Jacuzzi en relaxterras     
Deze prijzen zijn inclusief een uitgebreid ontbijtbuffet. Op basis 
van halfpension berekenen wij een toeslag van € 24,50 per persoon 
Alle kamers zijn voorzien van douche, toilet en minibar  
Filmnet op alle kamers. Draadloze internet verbinding (gratis) 
Extra bed op de kamer inclusief ontbijtbuffet € 35,- 

 
Hotel arrangementen 
 
Ie-Sicht arrangement 
· 3 overnachtingen 
· 3 x een uitgebreid ontbijtbuffet 
· 3 x een diner 
· 1 dag gebruik van een fiets met verschillende  fietsroutes 
· rondvaart door het natuurgebied “de Alde Feanen” 
Prijs  € 169,00 per persoon 
  
 
Hartverwarmend arrangement 
· 2 overnachtingen 
· 2 x een uitgebreid ontbijtbuffet 
· 2 x een diner 
Prijs € 128,00 per persoon 
  
 
Oude Venen arrangement 
. 4overnachtingen 
. 4x een uitgebreid ontbijtbuffet  
. 4 x 3 gangen keuze menu  
. 1 dag gebruik van een fiets met verschillende  fietsroutes  
. rondvaart door nationaal park "de Alde Feanen“ 
. bezoek landbouw museum   
Prijs € 229,00 per persoon  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ons hotel beschikt over een sauna en jacuzzi 
 


