
Hotel-Restaurant Ruyghe Venne biedt uitstekende  

mogelijkheden voor het houden van zakelijke en  

feestelijke bijeenkomsten. De multifunctionele zalen  

beschikken allen over daglicht, gratis Wifi en moderne 

audiovisuele apparatuur.  

Hiernaast beschikt Hotel-Restaurant Ruyghe Venne over 

een 4-hamer vergader classificatie. 

Door de directe ligging aan de bosrand en dankzij de  

prettige samenwerking met een aantal professionele  

evenementenbureaus, bieden wij diverse outdoor  

activiteiten en groepsarrangementen aan.  www.ruyghevenne.nl 

Routebeschrijving 

Hotel-Restaurant Ruyghe Venne ligt in een bosrijke  

omgeving, op minder dan 10 minuten rijden van de A28.  

Vanuit de richting Zwolle/Assen (A28) 

 Volg de A28/E232 richting Beilen 

 Neem afslag Beilen (nummer 30) en volg  
vervolgens de borden Westerbork 

 Na ± 8 km vindt u het hotel aan de linkerkant 

 

Vanuit de richting Emmen/Drachten (N381) 

 Volg de N381 (Drachten-Emmen) tot afslag  
Westerbork 

 Volg de borden Westerbork en vervolgens de  
borden richting Beilen 

 ± 1 km buiten de plaats Westerbork vindt u het hotel 
aan de rechterkant 

 

Openbaar vervoer 

Met de trein tot NS station Beilen. Vervolgens per bus 

(bushalte voor hotel) of per (trein)taxi. 
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Hotel-Restaurant Ruyghe Venne 

centraal gelegen in het groene hart van Drenthe 

 

Hotel-Restaurant Ruyghe Venne beschikt over  

34 comfortabele kamers. Daarnaast zijn er  

multifunctionele vergaderzalen, allen voorzien van 

daglicht en moderne communicatiemiddelen. In het  

gehele hotel is Wifi beschikbaar. Uw auto parkeert u 

gratis op de ruime parkeerplaats. 

 

Het hotel heeft een knusse lounge met open haard en 

een gerenommeerd à la carte restaurant waar u in een 

stijlvolle ambiance kunt genieten van heerlijke  

gerechten. Ieder seizoen wisselt de kaart en spelen de 

chef-kok en zijn brigade in op actualiteiten en thema’s 

die op dat moment gelden.  

 

Vanaf het terras geniet u van een prachtig uitzicht op 

de fraaie hoteltuin en het bos. 

In een landelijke omgeving, aan de rand van  

Westerbork, vindt u het gastvrije Hotel-Restaurant 

Ruyghe Venne. Dit sfeervolle hotel is centraal in  

Noord-Nederland gelegen en eenvoudig te bereiken 

via de A28 en de N381.  

Omgeven door schitterende natuurgebieden met  

uitgestrekte wandel- en fietspaden, levendige  

dorpen en diverse bezienswaardigheden is dit  

hotel geschikt voor een heerlijke vakantie of een  

weekendje weg, evenals een (meerdaagse)  

training of vergadering. 




