05-daagse REIS naar FRIESLAND

35

Met o.a.: Leeuwarden en Ameland

Intensiteit:

2-3

• Ontspannen programma
• Weinig wandelen

05-daagse REIS naar
FRIESLAND
Vertrek:
DINSDAG 14 SEPTEMBER 2021
Thuiskomst:
ZATERDAG 18 SEPTEMBER 2021

€ 645,00 p.p.

inclusief entreegelden

Deze reis in ‘eigen land’ is er
eentje die al jaren tot ieders
verbeelding spreekt. Niet te ver
rijden, al op de eerste dag een
leuke excursie, een fantastisch
hotel, een prachtige natuur,
een geheel ‘eigen’ cultuur en
een eigen taal. U waant zich in
het buitenland.
Ook onze excursies zijn
zeer interessant, met als
hoogtepunt de dagtocht naar
Ameland. Dit heeft natuurlijk
iets speciaals.
Ook ons fijne en comfortabele
hotel zal er alles aan doen u
een onvergetelijke vakantie
te bezorgen.

FRYSLÂN
1e dag: Maandag
We rijden via Rotterdam naar
Burgerveen, waar we bij Rozen &
Radijs ontvangen worden met
koffie en gebak. Aansluitend een
leuke rondleiding door het bedrijf.
De kweker geeft uitleg over het
kweken van rozen en er is een
prachtige tropische tuin met
waterpartijen, vissen, vogels,
schildpadden, bananenplanten,
ficussen en orchideeën. Na de
lunchpauze een rit over de
Afsluitdijk naar Sneek voor diner
en overnachting.
2e dag: Dinsdag
Dat Friesland ook prachtige
bosgebieden heeft, willen wij u
vandaag laten zien. We maken een
tocht door het bosrijke Gaasterland
met vele pittoreske dorpen. Na de
lunch in Hindeloopen rijden we
over een deel van de ‘Altfaers

Erfroute’. Dit is een 30 kilometer
lange museumroute door diverse
Friese dorpen en ieder dorp heeft
zo zijn eigen museum. Exmorra en
Allingawier zijn een paar van deze
dorpen en hier vinden we de
interessante museumboerderij en
Drabbelkoekenfabriek. Deze laatste
is een lokale lekkernij en we zullen
zeker zien hoe deze gemaakt
wordt. Aan het eind van de middag
keren we terug naar ons hotel.
3e dag: Woensdag
Vandaag een hoogtepunt op deze
reis, want we bezoeken het
prachtige Friese Waddeneiland
Ameland. We gaan eerst naar
Holwerd, waar we inschepen op
een schip van rederij Wagenborg
voor de overtocht naar het eiland.
Ameland is één van de vijf
Nederlandse Waddeneilanden aan
het Borndiep. Tijdens de overtocht

is het goed mogelijk dat u wat
zeehonden kunt spotten. Na
aankomst maken we een rondrit
over dit imponerende eiland met
haar ongeëvenaarde natuur en
bezoeken we Nes, Hollum en Ballum.
In eerstgenoemde dorp staat een
bijzondere kerk met een zadeldak.
Hollum is het grootste dorp van het
eiland en Ballum het kleinste, maar
beiden met een prachtig
dorpsgezicht. Tevens een bezoek
aan het interessante
Sorgdragermuseum. Een klein
cultuurhistorisch museum in het
voormalig Sorgdragershuuske,
gebouwd in 1751 als onderkomen
voor de walvisvaarders. In de
namiddag terug naar Sneek.
4e dag: Donderdag
Op deze dag rijden we een deel van
de bekende Elfstedentocht, met
onder andere Bartlehiem. Met name
deze plaats is een kritisch punt in de
schaatstocht en het ‘bruggetje van
Bartlehiem’ zal zeker herinneringen
oproepen. We vervolgen deze mooie
route langs het Friese Wad en verder
door het Friese Land. De lunchpauze
houden we in Leeuwarden en we
bezoeken aansluitend het mooie
centrum. Hier zien we onder andere
de Oldehove, de scheve, kromme en
niet afgemaakte toren. De toren had
vele malen hoger moeten worden
en de concurrentiestrijd met de
Martinitoren in Groningen moeten
winnen, maar door geldgebrek en

het feit dat de toren ging verzakken
is dit er niet van gekomen. Tot slot
van deze dag een bezoek aan het
Fries Museum, waar 5000 jaar Friese
geschiedenis verteld wordt.
5e dag: Vrijdag
Na het ontbijt verlaten we helaas
Sneek alweer en rijden we door de
polder van Flevoland naar de
lunchpauze. Hierna naar het centrum
van Rotterdam, waar we iets unieks
gaan meemaken. We stappen in de
amfibie bus van ‘Splashtours’ voor
een stadstour en vervolgens met
dezelfde bus een rondvaart.
Aan het eind van de middag
arriveren we bij de Grevelingen,
waar we nog even napraten tijdens
een goed verzorgd diner.

Toeslag éénpersoonskamer: € 125,00
Reisinfo:
VERZORGING:
Halfpension
Hotelinfo:
14/18 september:
Hotel Amicitia Sneek - Nederland

Hotelinfo:
We verblijven op deze reis in het
bijzonder fijne Amicitia hotel net buiten
het centrum van Sneek. Dit hotel heeft
een gezellig ingericht restaurant, een
lounge en een lift. Alle kamers zijn
voorzien van bad/douche, toilet,
telefoon en televisie. ’s Morgens heeft u
een uitgebreid ontbijtbuffet en ’s avonds
een goed verzorgd buffet of diner.
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