Met vertrouwen op reis!

De betere hotels

Reisbegeleiding bij alle vliegreizen

Eigen luxe touringcars

Friesland vanuit Leeuwarden
4* hotel in hartje stad, alle hoogtepunten en

Opstappen in Limburg

Veel inclusief

5 dagen vanaf

€ 799,- p.p.

Ameland!

Friesland
Welkom in Fryslân! Een topper in eigen land! We bieden een
afwisselend programma langs de hoogtepunten van de “Elfsteden”
provincie. Friesland, eigenlijk ook een beetje buitenland! Zo heeft de
provincie een eigen taal en zien ze het als een eigen land, daarom
zeggen ze trots: “Wij zijn klein en zij zijn groot, en dat
is bêst genôch”. Friesland is hip en “in”. Wij laten het u zien tijdens een
complete rondreis, iedere dag weer belevenissen, en ons “thuis” is
het heerlijke viersterren Oranje Hotel in het centrum van de
bruisende hoofdstad Leeuwarden!

Vertrekdata
22 mei 2023

€799

16 oktober 2023

€799

Dag 1 - Heenreis - Dokkum
Vanuit onze opstapplaatsen rijden we via Dokkum naar ons hotel in
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“hartje centrum” van Leeuwarden. We dineren iedere avond in een
lokale brasserie vlakbij ons hotel.

Dag 2 - Leeuwarden o.l.v. gids
Vanochtend ontdekken we het historische centrum van Leeuwarden
o.l.v. een lokale gids. Leeuwarden was in 2018 de Europese culturele
hoofdstad. Dat is natuurlijk niet voor niets. Het Hofstad verleden van
Leeuwarden maakt de stad uniek ten opzichte van andere historische
binnensteden. U ziet de vele herenhuizen, sfeervolle grachten (ook
wel Klein Amsterdam genoemd) en de vele monumenten. De middag
heeft u ter vrije beschikking om de stad verder te ontdekken en te
flaneren door het gezellige centrum.

Dag 3 - Sneek - Bolsward - Harlingen
Vandaag ontdekken we enkele van de mooiste Elfsteden. We starten
in Sneek (Snits in het Fries). Met de centrale ligging in het
merengebied van Friesland, is het wel duidelijk dat Sneek een échte
waterstad is. De oude binnenstad van Bolsward is prachtig om te zien.
De grachtjes, het stadhuis en de enorm bekende distilleerderij
van Sonnema Beerenburg zitten in de stad. In Bolsward zijn ook
ontzettend veel monumenten en historische gebouwen te
vinden. We sluiten de dag af in de havenstad Harlingen en de in de
late namiddag rijden we terug naar ons hotel. In de stad is een deel
van de verdedigingswerken nog altijd te zien, net als de
oorspronkelijke grachtengordels en oude pakhuizen.

Dag 4 - Ameland

Inclusief
Vervoer per comfortabele touringcar
4 nachten op basis van halfpension
in 4* hotel Oranje in Leeuwarden
Entree + rondleiding Stoeterij Swarte
Paert
Stadswandeling Leeuwarden o.l.v.
gids
Excursie Sneek - Bolsward Harlingen
Excursie Dokkum
Excursie Ameland incl. overtocht en
rondleiding o.l.v. gids
Excursie Hindeloopen
Toeristenbelasting
Begeleiding door deskundige
chauffeur/reisleider

Exclusief
Eventuele verzekeringen
Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking
Verplichte SGR bijdrage € 5,- per
persoon

Na het ontbijt rijden we naar Holwerd voor de 50 minuten durende
overtocht naar het Waddeneiland Ameland. Nes is de grootste plaats
van het eiland. Hier kunt u ook lunchen. In de middag maken we een
korte rondleiding over het eiland o.l.v. een gids.

Dag 5 - Hindeloopen - Stavoren - terugreis
We verlaten onze vakantieplaats en rijden naar Hindeloopen. In dit
scheepvaartdorp aan de oevers van het IJsselmeer worden oude
tradities nog volop in ere gehouden. Een sprookjesachtig Fries dorp
met frisse zeelucht, prachtige landschappen en een rustig
levenstempo. Hier kunt u ook een bezoek brengen aan het Fries
schaatsmuseum. Het schaatsmuseum bezit niet alleen de grootste
collectie schaatsen en sleeën ter wereld, maar de complete
geschiedenis van de Elfstedentocht is hier te bewonderen. Vervolgens
rijden we naar Stavoren waar u de mogelijkheid heeft om te lunchen.
Daarna met een stop om te dineren (exclusief reissom), terug naar
onze opstapplaatsen in Limburg.
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Hotel informatie
Oranje Hotel Leeuwarden****
Het Oranje Hotel siert het stadscentrum van Leeuwarden al meer dan
140 jaar. Maar ondanks onze bijzonder rijke historie, biedt het hotel
stijlvolle kamers met ultramoderne faciliteiten. Verken het centrum
van Leeuwarden, geniet in de lounge of op het zonnige terras van een
drankje
of
een
kop
koffie.
Zoals
ze
in
het
Fries
zeggen: Untdek echte gastfrijheid yn it hert fan Ljouwert. Garantie

Overige info
Programma onder voorbehoud van
wijzigingen
Minimum aantal deelnemers 25

voor een heerlijk verblijf.

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamer : € 195,Hotel website: https://www.oranjehotelleeuwarden.com/en/?utm...
Hotel adres: Oranje Hotel Leeuwarden, Stationsweg, Leeuwarden,
Nederland
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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