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Friesland is it bêste lân fan d’ ierde*. Toch? Tijdens deze drie daagse reis ga je opzoek 
naar het antwoord op deze vraag. Friesland heeft de mooiste natuur, bijzondere 
voorstellingen en hedendaagse kunst van (inter)nationale kunstenaars voor je 

in petto. Opnieuw is Friesland een culturele hotspot in Europa tijdens deze triënnale 
van de Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018! 

*het beste land ter aarde

Voorbeeldreis 2022

Arcadia
Duur 3 dagen 

(4 dagen met bezoek Floriade)
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Zijn jullie er klaar voor, want Drachten ligt op je te wachten. 

Verbaast het je als we zeggen dat dit een dorp is en geen stad? 

We verrassen je graag en beginnen de reis met een bezoek 

aan het museum DR8888. In het voormalige klooster wonen 

nu kunstwerken uit de periode 1885-1965 met een uitloop naar 

hedendaagse kunst. Regelmatig zijn er exposities voor de 

liefhebbers van Dada, De Stijl, constructivisme  

en expressionisme. 

Bij restaurant De Graancirkel kun je terecht voor ontbijt, 

high tea en diner, maar wij gaan er heen om te kiezen uit 

de uitgebreide lunchkaart. Zorg dat je maag goed gevuld is, 

want hierna gaan we de natuur verkennen in  

Nationaal Park Alde Feanen.

In het hart van Friesland ligt een eeuwenoud natuurgebied. 

Deze moerasachtige veengrond is door de jaren heen 

ontgonnen en nu een waterparadijs voor mens en dier. 

We zetten voet op de verende veengrond die onder je voeten 

deint wanneer je de gids van It Fryske Gea volgt. Hier en 

daar gaat het pad over een vlonderpad en er zijn zelfs verharde 

paden zodat ook minder validen kunnen genieten van 

de omgeving.

In Eernewoude (Earnewâld) breng je een bezoek aan het Skûtsje 

Museum waar we meer over de geschiedenis van de traditionele 

Friese vrachtschepen leren. En als je denkt dat deze schepen 

alleen als decoratie dienen, niets is minderwaar. Door de hele 

provincie worden zeilraces met deze schepen gevaren. 

     

Als het licht begint te dimmen gaan we naar de bright lights 

van big city Leeuwarden. De hoofdstad die nog heel gewoon 

is gebleven, en wederom haar culturele positie in Europa viert. 

Hier is keuze uit grote en kleine restaurants met een rijke 

verscheidenheid aan keukens. Eigenlijk moet je ze 

allemaal proberen.

Dag 1 

NATIONAAL PARK ALDE FEANEN

BIG CITY LEEUWARDEN
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Je ontdekt een wandelend woud,  dat dwars door de straten 

van Leeuwarden en Fryslân meandert. Dorpen, wijken, 

pleinen en grachten worden  een groen podium, met de 

bomen als coulissen. Geen dag is hetzelfde, want binnen het 

veelzijdige programma staan ze geen dag op dezelfde plek. De 

metershoge bomen vormen op deze manier 100 dagen lang 

het decor voor verhalen, ontmoetingen en voorstellingen. 

Natuurlijk kan je een bezoek aan BOSK ook combineren 

met een stadswandeling door Leeuwarden, verzorgd door 

bijvoorbeeld A Guide to Leeuwarden of het Historisch Centrum 

Leeuwarden. Heb je nog niet genoeg gezien? Denk dan eens 

aan een praamvaart door Leeuwarden. Tussendoor pak 

je gemakkelijk een lunch bij een van de Grand Cafés in de 

binnenstad. 

Na een vol dagprogramma is er nog tijd om de binnenstad van 

Leeuwarden op eigen initiatief verder te ontdekken.

Denk aan een kleine shopping tour of pak een van de velen 

terrassen die Leeuwarden te bieden heeft.  Het is altijd fijn 

om de dag gezamenlijk af te sluiten met een diner in een 

van de restaurants. 

Er is Friesland geen idyllischer plek te vinden dan in 

Oranjewoud. Voormalige lustoord van de Nassaus en Friese 

adel. Dit park is de landingsplaats voor een ambitieuze 

hedendaagse tentoonstelling met nieuwe werken van 

internationale topkunstenaars. Deze gaat de confrontatie aan 

tussen van schijn en werkelijkheid en het spanningsveld tussen 

beheersing en chaos, schoonheid en macht. 

Hedendaagse onderwerpen als de pandemie, Black Lives 

Matter of de klimaatcrisis worden niet geschuwt. De werken 

reflecteren het bijzondere dorp bij Heereveen, de omgeving 

en de rijke geschiedenis. Na ozne zwerftocht door het park 

is het tijd voor een heerlijke lunch bij Hotel Tjaarda direct 

om de hoek. Gelukkig is er dan nog tijd voor een bezoek aan 

het museum Belvedère, waar meer hedendaagse kunst van 

Nederlandse kunstenaars te bewonderen is.

We sluiten de dag af met een diner in hotel Tjaarda.

Als je een restaurant kiezen al moeilijk vond, probeer dan eens te kiezen tussen deze twee dagprogramma’s: 

Dag 2 

OPTIE 1 

 BOSK
Het Wandelende Bos 

OPTIE 2 

 Paradys
Wat is de wereld ons waard?
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Noem 3 dingen die typisch Fries zijn. 

Meestal horen we dan Elfstedentocht, 

Beerenburg en de taal. We beginnen de 

dag in Bolsward, de enige Hanzestad in 

Friesland en één van de elf steden. We 

starten bij de afgebrande Broerekerk waar 

je ook de 11fountains fontein De Vleermuis 

vind. Helaas kunnen we ze niet allemaal 

bezoeken maar we gaan door naar de 

stad Sneek waar een tweede fontein 

Fortuna op je wacht.  

In Sneek is het eerst tijd voor een lunch 

in één van de gezellige lunchrooms. 

Met goedgevulde maag en uitgeruste 

voeten kunnen we dan beginnen aan de 

stadswandeling. Die neemt je niet alleen 

langs de fontein en de waterpoort, maar 

ook naar brouwerij Weduwe Joustra. 

Hier proeven we de echte Friese smaak 

van Beerenburg, een kruidenbitter naar 

geheim recept.

Met deze derde dag sluiten we 

de reis door Friesland af en zetten 

koers naar huis.

Heb je nog niet genoeg en wil 

je graag nog meer zien? Tussen 

14 april en 9 oktober 2022 is er 

een buitenkans om je reis door 

Friesland te verbinden met 

een bezoek aan de Floriade in 

Flevoland. Hou rekening met 

een hele dag in de buurprovincie. 

Je verblijf boek je  in Friesland 

want je bent binnen een uur 

in Flevoland. 

Tijdens een bezoek aan Floriade 

duik je in het thema ‘Growing 

Green Cities‘ met verrassende 

innovaties die steden groener 

en leuker kunnen maken. 

Tegelijk kun je genieten van 

de geur en kleur van bloemen, 

planten, groenten en fruit. Laat 

je inspireren door maar liefst 

40 landenpresentaties, kijk je 

ogen uit in het spectaculaire 

kascomplex, bewonder het 

Floriade-park van bovenaf 

vanuit de kabelbaan en geniet 

van een bruisend kunst- en 

cultuurprogramma. 

Meer informatie over de 

Floriade vind je bij onze collega’s 

van Visit Flevoland. 

Dag 3 Dag 4 
OPTIONEEL
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Floriade

11FOUNTAINS IN SNEEK

FLORIADE 2022

Meer weten? Neem dan contact op met Visit Friesland, Travel Trade.
Telefoon: +31 (0) 58 233 0740 // info@visitfriesland.nl

Friesland.nl/traveltrade
mailto:info@visitfriesland.nl
www.visitflevoland.nl/nl/travel-trade

