
13 A’pen Turnhout Heist Gent Leuven Herentals Hasselt
OPHAALUUR 06.30 u 07.30 u 06.30 u 06.00 u 06.00 u 07.00 u 06.30 u

DAG 1
Ons doel vandaag is Leeuwarden. We rijden over de autosnelwegen 

naar Meerkerk voor een koffiepauze en verder langs Utrecht en Am-

sterdam. We bereiken uiteindelijk de 30 kilometer lange afsluitdijk tot 

Harlingen, de historische zeestad. Na een vrije lunch maken we een 

korte wandeling door de stad. Vervolgens rijden we naar Franeker, de 

vroegere universiteitsstad. Hier bouwde Eise Eisinga in 1871 het inge-

nieuze planetarium in zijn woonkamer. Samen verkennen we dit mooie 

stadje. Doorreis naar ons hotel in Leeuwarden voor avondmaal en 

overnachting.

DAG 2
De bus brengt ons tot Lauwersoog, waar we de overzet nemen naar 

Schiermonnikoog. Een groot aantal bezienswaardigheden vertelt de 

rijke geschiedenis van het eiland. Schiermonnikoog is een dynamisch 

eiland waar de natuur haar eigen gang gaat. Vrijwel nergens anders 

zijn er op zo’n klein oppervlakte zoveel verschillende landschappen te 

vinden: bossen en duinen vol geurige bloemen, het oneindige strand, 

een uitgestrekte kwelder met ongerept uitzicht, en wadplaten, Wes-

terplas en polder boordevol vogels. Met deze grote verscheidenheid 

aan landschappen, meer dan 300 vogelsoorten die jaarlijks het eiland 

bezoeken, en een enorme rijkdom aan zeldzame planten, is het geen 

wonder dat Schiermonnikoog sinds 1989 een Nationaal Park is. Het 

eiland behoort daardoor tot het selecte gezelschap van twintig Natio-

nale Parken in Nederland.

DAG 3
In Marssum zijn we vanmorgen te gast in het Poptaslot (ca. 1525). Te 

bezichtigen zijn de zeer mooi gemeubileerde vertrekken uit de 17e en 

de 18e eeuw van het adellijk geslacht Huisinga. We nemen ook een 

kijkje in het gasthuis. Onze tweede halte is Dokkum, de handels- en 

vestingstad met de voormalige stadswallen en bekend van de Elfste-

dentocht. We maken een mooie wandeling door het stadje en hebben 

hier wat vrije tijd. 

DAG 4
Ontdek de schitterende provinciehoofdstad Leeuwarden, de stad van 

honderd namen. Leeuwarden, Liwwaden, Leewadden, Ljouwert, Luwt, 

Lintwarde: het is het ideale uitgangspunt voor een onvergetelijke reis 

door Friesland. U kunt er genieten van historische bouwwerken, leuke 

winkels en gezellige horeca. Leeuwarden telt meer dan 600 monu-

menten, waaronder de Oldehove, de Nederlandse toren van Pisa. Dat 

maakt van Leeuwarden een geweldige plek voor een dagje uit. Leuk 

meegenomen: in 2018 is Leeuwarden de culturele hoofdstad van Eu-

ropa. 

DAG 5
Na het ontbijt vertrekken we langs Makkum naar Workum met de 

grootste middeleeuwse kruiskerk van Friesland en het Jopie Huisman 

museum. Doorreis naar Hindelopen, bekend van de vele herinnerin-

gen aan de Elfstedentocht. Een wandeling door dit speciale plaatsje 

mag niet ontbreken. Tot slot rijden we nog naar Sloten, het kleinste 

stadje van Friesland! ’s Middags zijn we in Lelystad (Flevoland), waar we 

vrij lunchen en de Batavia-werf bezoeken, een volledig gerestaureerd 

schip van de Oost-Indische Compagnie. Na dit bezoek is het tijd om 

weer huiswaarts te keren…

ORANJE HOTEL LEEUWARDEN 
half pension
Gelegen in het historische centrum van Leeuwarden. Het hotel biedt ruime kamers 
met airconditioning en koffie- en theefaciliteiten. De eigen badkamer is modern 
ingericht. In het hele gebouw is er gratis WiFi. Het vriendelijke restaurant serveert 
uitstekende seizoensgerechten.

5 DAGEN   FRIESLAND

AFREIS: 22 AUGUSTUS 2018
Prijs per persoon:  € 530,-
Toeslag single: € 120,-


