
 

 

 

 

 

AANBIEDINGEN MEERDAAGSE REIZEN 2019 

FRIESLAND  
Ma 10.06.2019 – Do 13.06.2019 

4 dagen 

 

Hotelovernachtingen: 

3 x overnachting  

Half pension met 3 gangen menu of buffet 

zeer ruime luxueuze kamer met douche of bad en WC 

Prijs: 399  €       single toeslag = 20 € p.n                      exclusief entreegelden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASSEVOL HOTEL !!! 

EEN GROEP IN 2018 WAS HIER UITERMATE TEVREDEN OVER !!! 



 

 

 

Dag 1 ( MAANDAG 01.06.2019 ):   

We vertrekken ’s morgens vanuit Lommel en 

rijden zo richting Nijmegen-Zwolle naar Sneek 

met onderweg een vrijblijvende tussenstop. Ons 

verblijfshotel ligt in Sneek, hotel Van Der Valk.  

Een prima hotel met een uitstekende beoordeling van 8.9 / 10.   

U zal genieten van een luxueuze grote kamer en de prima service in het hotel. 

Dag 2 ( DINSDAG 02.06.2019 ): Na een stevig Fries ontbijt gaan we op pad. Wij bieden u de 

mogelijkheid voor een mooie “Elfmerentocht”.  Bij geen enkele andere dagtocht door Friesland maakt 

u kennis met zo’n groot aantal meren als tijdens de elfmerentocht.  Tijdens 

deze tocht heeft u ook de gelegenheid om Friesland’s kleinste stad Sloten te 

bezoeken. 

(+/- 26 € pp) Of u kan vrij vertoeven in het mooie dorpje Sneek.  Een 

bruisende stad met typische Friesche bezienswaardigheden. Ook is er een 

kleine markt vandaag waar u vandaag eens kan langs wandelen of u kan 

een bezoek gaan brengen aan het Fries scheepvaartmuseum, ook een aanrader! Of voor de 

sportievelingen onder u; u kan ook een fiets huren s ’morgens en de omgeving rondom Sneek 

ontdekken. (bike 17 € of e-bike 28 €)   

Dag 3 ( WOENSDAG 03.06.2019 ):  Vandaag iets uniek op 

de planning; wij nemen u mee naar de unieke 

zeehondencreche van Pieterburen, het oudste 

zeehondenopvangcentrum van Nederland. Dit bezoek is 

beslist een indrukwekkende ervaring. Daarna rijden we 

naar de hoofdstad van Friesland, Leeuwarden, met zijn historische binnenstad, zijn grachten en 

gezellige winkelstraten.  Na wat vrije tijd rijden we terug naar ons verblijfshotel.   

Dag 4 ( DONDERDAG 04.06.2019 ): Omstreeks 10u (na het ontbijtbuffet) rijden we eerst een stukje 

over de afsluitdijk, een meesterwerk van de oer-Hollandse dijkenbouwers om zo een bezoek te 

brengen aan de Broeker Veiling in Broek op Langerdijk. U maakt een volstrekt uniek evenement mee 

als u de authentieke doorvaarveiling bezoekt.    Na gebruik van een Westfriese koffietafel maken we 

een rondvaart door het rijk der 1000 eilanden voelt u 

zich de tuinder die met zijn groente op weg is naar de 

veiling.  U hoort, ziet en voelt hoe het er een eeuw 

geleden aan toe ging.  De gidsen nemen u tijdens de 

rondleiding mee door het museum, en laten u 

ervaren hoe het er vroeger aan toe ging in de 

afmijnzaal. Een prachtig bezoek! ( 26€ pp) 


