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Ontdek het Friese 
buitenleven
In Friesland doen ze de dingen net even 
anders. Wat vrijer, wat eigenzinniger. 
Friezen zijn dan ook de gelukkigste men-
sen van Nederland. Misschien ligt het aan 
hun karakter, aan het rijke landschap of 
de unieke cultuur, ze weten het zelf ook 
niet precies. Maar dat je in het prachtige 
Friesland je even helemaal vrij voelt, is 
een belofte die staat. 

1 Kunst in de buitenlucht
OOK LEUK VOOR KIDS!
Op zoek naar kunst, maar liever niet het museum in? In Park Vijvers-
burg komen kunst en natuur samen. Of maak een elfstedentocht 
langs de elf fantastische fonteinen van wereldberoemde kunstenaars.  

2 Fietsen door de Wâlden
Als fietsliefhebber kun je een tochtje naar ‘de Wâlden’ (het bosrij-
ke deel van Friesland) niet overslaan. Bezoek hier Nationaal Park 
Drents-Friese Wold. Dankzij heide, bos en zandheuvels kun je er 
heerlijk trappen. Voor extra vaart huur je een mountain- of citybike. 
 
3 100 jaar Woudagemaal
’s Werelds grootste nog werkende stoomgemaal vind je in Lemmer, 
waar de Friezen het bij hoogwater aanzwengelen om droge voeten 
te houden. Spectaculair, want in gebruik wordt dit industriële erf-
goed versierd door dikke wolken witte stoom. 

4 Museumstukken uit de natuur 
OOK LEUK VOOR KIDS!
Natuurmuseum Fryslân is een populaire plek om alles te ontdekken 
over lokale en internationale flora en fauna. Tot en met januari 2021 
is er een spectaculaire expositie over gif te zien, met spinnen, slan-
gen en kikkers. 
 
5 Rust & ruimte
Voor rust en ruimte kun je in Unesco Werelderfgoed Het Waddenge-
bied je hart ophalen. Wandel over de dijken, waai uit op het water 
en waan je alleen op de wereld op het ontaarde Wad. Ga voor meer 
Wad-inspiratie naar pagina 32!

De wind langs je oren, blosjes op je wangen 
en met verwaaide haren dromerig in de ver-
te turen. Friezen kennen dat maar al te goed, 
want buiten zijn is hun way of life. Het Friese 
landschap heeft de inwoners en hun manier 
van leven gevormd. Friesland telt maar liefst 
vier nationale parken, met allemaal een 
geheel eigen karakter. Van het rauwe Wad-
dengebied in het noorden, tot de bosrijke 
vlaktes in het oosten. 
En als je dacht dat ‘buiten’ alleen voor na-

tuurliefhebbers is, heb je het mis. Ook cul-
tuur heeft in Friesland een belangrijke plek 
in de buitenlucht. Fonteinen van wereld-
beroemde kunstenaars, landschapskunst 
in het Waddengebied, cultuurhistorische 
zeilwedstrijden op het water en theater in de 
open lucht. Het is er allemaal.

 Op zoek naar meer inspiratie voor Fries-
land? Kijk op www.friesland.nl/cultuur 

5X EEN FRISSE NEUS HALEN

BUITEN SLAPEN  
Natuurcamping it Dreamlân ligt vlak bij het Natio-
naal Park Lauwersmeer en werelderfgoed de Wad-
denzee. Je kunt er overnachten in houten huisjes 
en er zijn 25 ruime plekken om je tent op te zetten. 
Ontbijten doe je met een vogelconcert op de achter-
grond en je hebt een uitzicht als een schilderij!

2x zeker doen
BUITEN ETEN 
De foodbar Picknickers aan het 
Sneekermeer in Terherne serveert 
heerlijk huisgemaakt eten en drin-
ken. Je kunt er zelfs in een hottub 
stappen om ontspannen bij te bub-
belen met prachtig uitzicht.
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Twee reisjournalisten trokken een 
jaar lang door Nederland en laten 
in dit unieke koffi  etafelboek zien 

hoe verrassend mooi, stoer en 
dromerig ons land kan zijn.

Voor nog meer inspiratie kijk op 
Instagram: @expeditieachtertuin

Verkrijgbaar in de ANWB Winkel, boekhandel of via 
anwb.nl/expeditieachtertuin 
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3 dagen Gaasterland

Geniet van het buitenleven
Gaasterland heeft het allemaal: glooiend landschap, hier en daar een bos, groene 

weiden, een spiegelend meer en diepe, diepe stilte. Een heerlijke omgeving om 

doorheen te fietsen met dorpjes als Hindeloopen en Workum. Je verblijft in Hotel 

Wymerts in Workum, dat barst van de historie, cultuur en winkeltjes.

Wat krijg je?
Blauw

•  2x overnachting in Hotel Wymerts

•  2x uitgebreid ontbijtbuffet

•  koffie/thee met Friese lekkernij 

Brons

+ Fryske Dúmpkes of fietskaart (1 p.b.)

Zilver

+ prosecco met borrelhapje 

Goud

+ entreebewijs Jopie Huisman Museum

Platina

+ 1x 3-gangen tapasdiner in het restau-

rant op de dag van aankomst  

Ga je mee?
Boek dit arrangement op anwb.nl/ 
k7gaasterland of bel ANWB Ledenreizen op 
088-269 02 69, keuzenr. 5.

Dagelijkse aankomst mogelijk  
t/m 31 dec.   v.a. € 124,-
 
Vanafprijzen zijn p.p. en o.b.v. beschikbaarheid en be-
zetting. Inclusief CO2-compensatie. Exclusief toeristen-
belasting  en reserveringskosten € 25,- per boeking
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