reisgids 2021

Het overzicht voor (online) touroperators, boekingsplatforms,
wederverkopers, busondernemingen en reisagenten.

ACTIVITEITEN / EVENEMENTEN /BEZIENSWAARDIGHEDEN
Versie mei 2021

Welkom in Friesland

Op slechts een uur rijden van Amsterdam, drie uur van Antwerpen en Bremen wacht de betoverende
wereld van Friesland. Vier nationale parken, twee UNESCO-werelderfgoederen, elf historische
steden, eilanden in de Waddenzee en Friese meren;, het is bijna te veel om op te tellen. Een
eindeloze horizon, schone lucht en overal schittert het water je tegemoet. Haal even diep adem en
geniet. In de hoofdstad Leeuwarden gaat de historische binnenstad hand in hand met moderne
architectuur. De meer dan achthonderd monumenten versterken de geschiedenis van deze
koninklijke stad.
In 2021 zetten we onze schijnwerpers op ons landschap. In 2021 brengen wij een Ode aan het
landschap, het landelijke themajaar van NBTC Holland Marketing. We laten opnieuw zien dat
gewoon heel bijzonder is. Niet voor niets gaf Lonely Planet Friesland een plek in hun Best of Europe
top 3 en roemde de hidden gems. Deze schijnwerper was mede dankzij de manier waarop de Friezen
hun jaar van Culturele Hoofdstad van Europa bejubelden in 2018. Spot on dus voor iedereen die een
bestemming zoekt die je niet meer loslaat.
Leeuwarden was met Friesland de Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. Arcadia is de eerste
trienalle die hier een vervolg aan geeft. Arcadia bied honderd zomer dagen lang een
openluchtpodium voor (inter) nationale kunstmakers. Met een wandelend woud in de straten van
Leeuwarden. Met een internationale, beeldende kunsttentoonstelling in het groen van Oranjewoud.
Of met de meest legendarische Elfstedentocht sinds klimaatverandering een ding werd, die dwars
door dorpen en steden trekt in één groot feest van doorgeven.
Team Travel trade helpt je graag op weg met het vinden van je ideale hotel, belevenis. Of je nu op
zoek bent naar een allotment, groepsreis aan het samenstellen bent, of een arrangement aan het
samenstellen bent voor een short-break. Wij helpen je op weg. In deze brochure hebben wij de meest
populaire activiteiten, bezienswaardigheden, events en hotels opgenomen.
Whats Next:
- jaarlijkse activiteiten
- programma 2021
- programma 2022
- accommodaties
De prijzen zijn een indicatie en kunnen variëren. Heb je vragen, hulp nodig of wil je meer informatie?
We helpen je graag verder. Neem contact met ons op!
Hartelijke groet,
Travel Trade Team
Yvonne Hulleman & Enno Lieder
Yvonne@merkfryslan.nl, +31657305345
Enno@merkfryslan.nl, +31644243406

Plannen

Jaarlijkse
Activiteiten

Categorie

Activiteit/ Locatie

Omschrijving

Duur

Prijsindicatie

Min. beZoekers

Op het water

Nachtvaren

Als het begint te schemeren verandert de omgeving naarmate het donkerder wordt. Je vaart

2 hrs

17,50 per person, 14,- tot 14

nvt

de nacht in en ziet meer dan je ooit zou denken. Deze vaartocht door National Park de Alde

Max. beZoekers

Openingstijden/ Datum

Contactgegevens

op aanvraag

De Stripe 22
9264 TW

jaar

Feanen beleef je alleen in de maanden mei t/m september. Grijp je kans en discover the dark.

Earnewâld/Eernewoude
info@aldefeanen.com
www.aldefeanen.com/huren/beleef-de-nacht/
00316 4437 8989
0031511 539215

Op het water

vanaf € 30 p.p

5

250

op aanvraag

Annage Skûtsjesilen

Skutsjesilen in De Alde

Krakend hout en ruwe bolsters. Vroeger waren de Friese skûtsjes (skoetsjes) vrachtschepen

2 uren, 3

Feanen

voor mest, klei en vee. De beste schepen wedijverden met elkaar en zo ontstond het

uren of 6

de Reidtûgel 5

wedstrijdzeilen dat jaarlijks plaatvindt op de Friese meren. Stap aan boord en ervaar zelf hoe

uren

9264 TS Earnewâld
0511 53 93 39

het is om met deze schepen te zeilen.

www.annage.nl
info@annage.nl
Op het water

Rederij Vooruit

Volle kracht vooruit om de vrijheid te voelen van de Waddenzee. De bruine vloot neemt je mee Dag

Vanaf €99 p.p.

In overleg

In overleg

op aanvraag

Rederij Vooruit

voor een dagtocht, weekend of een hele week door Friesland. Wil je eilandhoppen of liever

weekend

Rozengracht 31

droogvallen op het wad? Kies voor een culinaire dagtocht en proef Fries bier in de brouwerij

midweek

8861 EX Harlingen

het Brouwdok om de ervaring compleet te maken.

week

088-7333 745
info@rederij-vooruit.nl

Op het water

Frisian Sailing Company

In overleg

in overleg

in overleg

op aanvraag

Frisian Sailing Company

Zeil mee over het IJsselmeer, de Waddenzee of de Friese meren. Aan boord van een

Dag

traditioneel zeilschip ontdekt je de Friese wateren. Bike & Sail brengt je ook aan wal en er zijn

Weekend

Emmakade 8

verschillende themareizen & routes om uit te stippelen.

Lang

8531 DT Lemmer

Weekend

+ 31 (0)514 566 000

Midweek

info@frisian-sailing.com

Week

www.frisian-sailing.com/

Langer
Op het water

Phoca Waddentochten

Wad dichterbij? Voormalig patrouilleschip Phoca brengt je up close met de waddenzee.

3 uren

Vanaf €30 p.p.

6

8-12

op aanvraag

Harm Visser, schipper Phoca

Schelpen zoek je tijdens een wandeling over een zandbak in de middle of nowhere. En je

Harlingen/

garnalencocktail schep je zelf met een netje vers uit de zee.

0031 6-22904691

Hermeskade

Aanloophaven Vlieland

Email: phoca.visser@gmail.com
Informatiecentrum de Noordwester
(boekingen)
Dorpsstraat 150, 8899 AN Oost-Vlieland
0562 – 451700
Op het water

Greenjoy

Muisstil varen door de stad of door een natuurgebied. Met een electrische fluistersloep van

2-8 uren

Vanaf €25 per uur

nvt

6 per boot

daagelijks 10:00-20:00

Greenjoy Friesland

Greenjoy ben en één met de omgeving. Te huur in Leeuwarden, Nationaal Park de Alde

www.greenjoy.nl

Feanen, Sneek, Warten en Earnewoude.

info@greenjoyleeuwarden.nl
058–5853707

Op het water

Praamtocht Leeuwarden

De beste manier om kennis te maken met Leeuwarden is vanaf het water! Een praam is het

1-1,5 uur

oudste type vaartuig om vracht van A naar B te vervoeren. Een moderne electrische variant

Op het water

Uit-zeilen

€5 - €8 p.p.

nvt

20-26

Kinderen t/m 3 jaar gratis

26 maart - 1 november

Stichting Praamvaren Leeuwarden

2021

Kleine Kerkstraat 5

neemt je mee door Leeuwarden. De gids vertelt onderweg wat je vanaf het water ziet. Geniet

8911 DK Leeuwarden

van de smalle grachten, de monumentale panden en de verscholen natuur van de stad.

info@praamvarenleeuwarden.nl

Wil je een valk, praam, skutsje, clipper of yacht? Uit-Zeilen heeft het voor je. Friesland is de

dag,

vanaf €45 p.p.

10

200

maart - oktober

Uit-zeilen

watersportprovincie bij uitstek. Nergens anders vind je zoveel mogelijkheden om een sportieve dagdeel,

De Draei 18

of relaxte dag op het water te spenderen.

8621 CZ Heeg

meerdaags

+31 (0)85 401 22 11
info@uit-zeilen.nl
www.uit-zeilen.nl/

Categorie

Activiteit/ Locatie

Terugkerende Fries Straat Festival
evenementen

Omschrijving

Duur

Prijsindicatie

Min. beZoekers

Max. beZoekers

Openingstijden/ Datum

Het Fries StraatFestival zet de binnenstad van Leeuwarden op z'n kop. Een weekend lang

nvt

Publieks evenement

nvt

nvt

iedere jaar laatste

Leeuwarden binnenstad

weekend van mei

www.fries-straatfestival.nl

gratis genieten van straattheater en kunst installaties. Je weet niet wat je ziet en dat is het
leuke eraan. De straten zijn nog nooit zo kleurrijk geweest.

Terugkerende Oerol
evenementen

Terugkerende Oranjewoud Festival
evenementen

Terugkerende CityProms
evenementen

Eén van de beste en meest bijzondere theaterfestivals in Europa. Het eiland Terschelling

Contactgegevens

info@friesstraatfestival.nl
nvt

Festival bandje €31

nvt

nvt

2021 - 11 t/m 20 juni

Terschelling

2022 - 10 t/m 19 juni

www.oerol.nl

verandert tien dagen lang in één groot podium voor theater, dans, straattheater, beeldende

(voorverkoop) - €36.

kunst en muziek. Van grote spektakelstukken tot pantomime en van een intiem muziektheater

Kinderen €8 (voorverkoop)-

info@oerol.nl

tot interactieve shows. De podia zijn alles wat het eiland te bieden heeft duinen, strand, bos

€11.

0031 562 448 448

en dijken.
Vier dagen lang klinkt klassiek muziek door het parklandschap van Oranjewoud. De mooiste

n.v.t

Hoofdprogramma vanaf

nvt

nvt

3 t/m 6 juni 2021

Parklandschap Oranjewoud bij Heerenveen

klassieke concerten worden door topmusici op verfrissende wijze gebracht in prachtige tuinen,

€12,50 (Proeftuin gratis

www.oranjewoudfestival.nl

landhuizen, tipi's en musea. Nu je er toch bent: combineer een bezoek met een wandeling

toegang)

kaarten@oranjewoudfestival.nl

door de tuinen, een diner en overnachting in het Tjaarda Hotel en een bezoek aan Museum

voor arrangementen op

Belvedere.

aanvraag

Het grootste klassieke muziekfestival van het Noordenis gratis en duurt 3 dagen. Ieder jaar

nvt

mogelijkheden

Publieks evenement

0031 513 20 11 58

nvt

nvt

24 t/m 27 juni 2021

Stichting CityProms

tijdens het laatste weekend van juni galmt de binnenstad van Leeuwarden. De CityProms

info@cityproms.nl

heeft voor elk oor wat wils.

517 43 44 12

Terugkerende November Festival maand

November koud en ongezellig? Niet in Leeuwarden! De Friese hoofdstad barst uit zijn voegen

evenementen

met theater, muziek, poëzie, beeldende kunst, film en dans. Zo zet het lichtfestival LUNA de

nvt

LUNA: gratis
Explore the North: vanaf €20

nvt

nvt

okotber

stad in de spotlight. Het Noordelijk Film Festival draait meer dan 150 (internationale) films in

p.p

North: 19-21 november

vijf dagen. Explore the North gebruikt historische locaties in de binnenstad als podia voor

Festival: vanaf €9,75

Noordelijk Film Festival: Explore the North

muziek, literatuur en beeldende kunst. In de stadkas vind je het kloppende hart van de

Fair Saturday: Gratis

10-14 november Fair

Bagijnestraat 59

Saturday: 27 november

8911 DN Leeuwarden

Noordelijk Film

festivalmaand. Dit is de ontmoetingsplek, aan de voet van de Oldehove die je verwarmt.

www.cityproms.nl
0031

LUNA: 30 september - 2 LUNA
Explore the

mediaartfriesland@gmail.com
www.mediaartfestival.nl

info@explore-the-north.nl
www.explore-the-north.nl
Noordelijk Film Festival
Wilhelminaplein 92
8911 BS Leeuwarden
Helpdesk: 0031 58 20 50 333
info@noordelijkfilmfestival.nl
www.noorderlijkfilmfestival.nl
Fair Saturday:
leeuwarden@fairsaturday.org
www.fairsaturday.nl
Terugkerende Ballonfeesten Joure
evenementen

Vijf dagen lang jij je met familie en vrienden omhoog tot je een stijve nek krijgt. Honderden

Middag &

luchtballonnen stijgen op en varen door het luchtruim. Met beide benen op de grond geniet je

avond

Publieks evenement

nvt

nvt

14-18 juni 2021

Stichting Friese Ballonfeesten
te Joure

van warme zomeravonden op het feestterrein.

Harddraversweg 59
info@ballonfeesten.nl
0031 513 416030 (VVV Joure)

Terugkerende Skûtsjesilen SKS
evenementen

Dé strijd van de vrachtschepen is het SKS kampioenschap. Oftewel het kampioenschap:

Dagelijksva Publieks evenement

nvt

nvt

skûtsjesilen. Elk jaar strijden de traditionele Skûtsjes uit verschillende dorpen en steden tegen naf 14:00

Dagelijks vanaf 24 juli- 6 www.skutsjesilen.nl
augustus 2021

elkaar op de Friese wateren. Elke plaats heeft zijn eigen skûtsje. Een echte Friese
zomeractiviteit die heel Friesland in zijn greep heeft.
Terugkerende Sneekweek
evenementen

Terugkerende Opera Spanga
evenementen

Overdag spannende zeilwedstrijden plaats en 's avonds genieten van de sfeer in de stad.

nvt

Publieks evenement

nvt

nvt

6-12 augustus 2021

Organisatie Sneekweek

Tijdens Sneekweek is het feest in de hele stad, overal is wel iets leuks te doen. Het laatste

Marktstraat 1

weekend van Sneekweek staat in het teken van cultuur.

8601 CR Sneek

Opera in halfopen tent in een Fries weiland. De combinatie cultuur en natuur maakt Opera

Dagelijks

Spanga een must see. De omgeving gecombineerd met een gewaagde regie, opmerkelijke

vanaf 20:15 € 22,50 jongeren t/m 32 jaar

decors en tot verbeelding sprekende belichting en kostuums, zorgen voor een onvergetelijke

€ 55,00 volwassenen
€ 22,50 diner

nvt

nvt

24, 27, 29 en 31 juli 2021 Opera Spanga
3, 5 en 7 augustus 2021

Lindedijk 11
8482 KS Spanga

avond. In 2021 is de opera Carmen aan de beurt. Voor groepen is er de mogelijkheid om vooraf

info@operaspanga.nl

te dineren.

www.operaspanga.nl

Nutsbaan

Min. beZoekers

Categorie

Activiteit/ Locatie

Omschrijving

Duur

Prijsindicatie

Friese iconen

11 Fonteinen

Elf fonteinen in de elf Friese steden, ontworpen door elf kunstenaars uit elf verschillende

n.v.t

kunst in de openbare ruimte, nvt

landen. 11fountains is een internationaal kunstproject bedacht en gecureerd door Anna Tilroe

Max. beZoekers

Openingstijden/ Datum

nvt

nvt

Contactgegevens
Elf steden
info@11fountains.nl

gratis toegang

in het jaar dat Leeuwarden en Fryslân culturele hoofdstad van Europa waren. De grootste

www.11fountains.nl

beeldentuin van Europa wacht op je.
Friese iconen

Afsluitdijk Experience Centre Op de Afsluitdijk staat een markant gebouw als een schuimkraag op de dijk: Het Afsluitdijk
Wadden Center. Dit centrum biedt een totaalbeleving van het Unesco Werelderfgoed de

1,5 uur

gratis, 2discover App rond 4

nvt

nvt

euro per persoon.

Waddenzee. Maar ook het IJsselmeergebied en niet te vergeten de Afsluitdijk zelf. De

Maandag t/m zondag

Kornwerderzand

van 10.00 uur tot 17.00

Afsluitdijk 1c, 8752

uur.

www.afsluitdijkwaddencenter.nl

Vismigratierivier die hier in aanbouw is zal uniek zijn in de wereld.

info@afsluitdijkwaddencenter.nl
0517723026 (groepen 0515238222)

Friese iconen

Terp Hegebeintum

Hegebeintum is een klein nietszeggend dorpje in Noordoost Friesland maar staat op de

1 uur

Volwassenen: -

nvt

nvt

t/m maart 2021 gesloten Terp Hegebeintum

hoogste terp van Nederland. Een rondleiding over de terp en door de kerk duikt in de historie

Groepen vanaf 8 personen:

vanwege nieuw bouw.

Pypkedyk 4

van het gebied en de geschiedenis van het dorp. Vanaf april 2021 is er bezoekerscentrum aan

Kinderen (t/m 12 jaar): -

Rondledingen door de

9173 GC Hegebeintum

kerk wel mogelijk op

www.hegebeintum.info

aanvaraag.

rekreaasje@planet.nl

de voet van de terp te vinden.

0031642878133
Friese iconen

Woudagemaal

Geopend van februari

Bezoekerscentrum Woudagemaal

werd het gemaal geopend en nog steeds ingezet om het water in Friesland op peil te houden.

Het Ir. D.F. Woudagemaal is het grootste, nog functionerende stoomgemaal ter wereld. 1920

2 uur

volwassenen 8.75 Jongeren |
5.75 kinderen tot 5 jaar

nvt

nvt

t/m december +

Gemaalweg 1 a

Het bezoekerscentrum en de gidsen vertellen je waarom het zo een grote rol speelt in de

gratis | Senioren 65+ 6.75

kerstvakantie

8531 PS Lemmer

waterhuishouding. Twee keer per jaar brengen ze het gemaal 'op stoom', je kan je voorstellen

dinsdag t/m zaterdag

www.woudagemaal.nl

dat dit prachtig is om te zien.

10:00 - 17:00

info@woudagemaal.nl

zon- en feestdagen

00031 514 561814

13:00 - 17:00
(juli + aug. maandag
10:00 - 17:00 uur)

Categorie

Activiteit/ Locatie

Omschrijving

Duur

Prijsindicatie

Min. beZoekers

Max. beZoekers

Friese

Boomsma Museum

Beerenburg is een typisch Friese kruidenbitter met geheim recept. In het hart van de

1-2 uur

Entreeprijzen en

nvt

40

specialiteiten

Openingstijden/ Datum

Contactgegevens

Januari t/m maart:

Bagijnestraat 42a

Leeuwarder binnenstad ligt het Beerenburg museum van Boomsma. De ambachtelijke

arrangementen

dinsdag t/m donderdag 8911 DR Leeuwarden

distilleerderij is teruggebracht in de stijl van de jaren dertig en hier vertellen ze over de

Bezoek incl. film, rondleiding

van 12.00 tot 17.00 uur

oorsprong van het drankje en hoe deze gemaakt wordt. Proeven kan natuurlijk ook.

en een glaasje Beerenburger:

Vrijdag en zaterdag van museum@boomsma.eu

€ 1,50 p.p.

10.00 tot 17.00 uur

Bezoek incl. film, rondleiding

April t/m december:

en uitgebreide proeverij: €

dinsdag t/m zaterdag

3,50 p.p.

van 10.00 tot 17.00 uur

www.boomsma.frl
+31(0)58 2 990 343

Verschillende arrangementen
mogelijk, zie website.
Friese

Kaasboerderij De Deelen

specialiteiten

Op deze beleefboerderij wordt de friese Riperkrite gemaakt. Mogelijkheden voor excursies door Middag

€ 2,50 p.p.

het bedrijf, kaasproeverij en er is een speeltuin.

kinderen t/m 4 jaar gratis

nvt

nvt

Maandag t/m zaterdag Warrewei 43
van 9.00 uur tot 17.00

8406 AD Tijnje

uur. Gesloten op

www.kaasboerderijdedeelen.nl

feestdagen.

info@kaasboerderijdedeelen.nl
0031 -566 631 349

Friese

Scherjon Klompenmuseum

specialiteiten

In dit moderne klompenmuseum kun je zien hoe de zesde generatie klompenmakers de

Maandag t/m vrijdag

Scherjon Klompen

Scherjonnekes maakt. Honderden paren klompen verlaten de werkruimte om dienst te doen.

middag

€5 p.p. (klompenmuseum,
fierljepmuseum,

nvt

nvt

08:30 – 18:00

Dr. Ypeylaan 8

Mogelijkheden tot rondleidingen, klompen schilderen, fierljeppen en klompenmidgetgolf.

klompenmidgetgolf, slootje

– Zaterdag 08:30 – 12:00 9257 MR Noardburgum

springen in de fierljeppolder)

– Op feestdagen

www.klompen.frl

gesloten

scherjons-klompen@wxs.nl
0031-511-472336

Friese

Weduwe Joustra

specialiteiten

De distilleerderij, winkel en proeflokaal van Weduwe Joustra is waar je Beerenburg vindt. Op

1 uur

vanaf €5 p.p.

nvt

nvt

de zolder van het pand oudste pand van Sneek bevindt zich Het Proeflokaal. Een bezoek aan

Ma. t/m Vrij. 8.00 –

Weduwe Joustra

17.00 uur op aanvraag

Kleinzand 32

de brouwerij is goed te combineren om zo het verhaal van Weduwe Joustra te ontdekken.

8601 BH Sneek
www.weduwejoustra.nl
info@weduwejoustra.nl
0031 515 412912

Friese

Wijngaard de Frysling-

De meest noordelijke wijngaard van Nederland heeft al meerdere prijzen in de wacht gesleept. 1,5 uur

vanaf €17,50 p.p. (voor

22 ( voor meer op aanvraag

specialiteiten

proeverij

Tijdens de rondleiding krijg je een kijkje achter de schermen. Tussen de wijnranken vertellen de

Wijngaard de Frysling

minder dan 10 personen

personen

eigenaaren alles over Nederlandse wijnbouw en de Frysling wijnen. Uiteraard mag een

Egypte 7

vaste prijs van € 175)

graag contcat

9286 EX Twijzel

opnemen)

www.frysling.nl

13

proeverij niet ontbreken.

info@frysling.nl
06 46 65 88 84 (Jantiene Broersma)
Friese

Wijngaard Thaborhoeve-

De eigenaren van de wijngaard vertellen je graag hoe zij van hun druiven een wijn maken.

specialiteiten

proeverij

Vervolgens kan je drie verschillende wijnen proeven, vergezeld van een passend hapje.

2 uur

€ 22,50 p.p.

10

20

op aanvraag

Thaborhoeve
Thaborwei 10
8632 WG Tirns
www.thaborhoeve.nl
info@thaborhoeve.nl
00316 12810805

Friese

Mee vissen met Freerk

Freerk Visserman is de laatste beroepsvisser van Heeg. Zijn fluistersloep ’Electric Eel’ brengt

specialiteiten

Visserman

hem naar zijn fuiken. Onderweg door het prachitge landschap vertelt hij je over het

2-3 uur

€ 40,- per persoon
Kinderen onder de 12 voor de

4

150

in overleg

Heeg

palingvissen anno 2021. Na het legen van de fuiken zoeken we een mooi plekje om aan te

helft van de prijs onder

www.electriceel.nl/mee-vissen

meren voor een kop koffie en een broodje zelf gerookte paling. Zelf paling roken is ook

toezicht van ouder(s).

freerkv@gmail.com

mogelijk net als andere arrangementen.
Friese
specialiteiten

Roosje van Hindelopen

Freerk Visserman

06 53493909

Deze ambacht is meer dan een eeuw oud en wereldwijd herkenbaar. De traditionele

30 min - 1

Hindelooper schilderkunst vind je op handgemaakte en beschilderde meubelen en wordt hier

uur

op aanvraag

op aanvraag

op aanvraag

Roosje Hindeloopen
Nieuwstad 44

gemaakt. Combineer een bezoek aan Roosje van Hindeloopen met een stadswandeling door

8713 JM Hindeloopen

Hindeloopen.

T. (0514) 52 12 51
E. info@roosjehindeloopen.com

Friese

Brouwerij Dockum

specialiteiten

Een bezoek aan Brouwerij Dockum gaat samen met een bezoek aan hun proeflokaal.

op aanvraag

nvt

Op dit moment gesloten Brouwerij Dockum

Smaakmakende gerechten vinden hun partner in de lekkerste speciaalbieren van Kâld Kletske

ivm corona. Normaal:

Koophandel 10

en Bonifatius. Naast de grote brouwinstallaties is er de Microbrouwerij als ideale proeftuin

Maandag t/m

9101 WV Dokkum T: 0519- 74 00 04

voor de ontwikkeling van nieuwe bierrecepten, -smaken en –stijlen. Hier experimenteren we

donderdag: gesloten

info@brouwerijdockum

zelf naar hartenlust en bieden we tegelijkertijd de gelegenheid aan bierliefhebbers om hun

Vrijdag, zaterdag &

speciaalbieren te creëren.

zondag: 17.00 – 20:30
uur

Friese

Havenbrouwerij Het

Het Brouwdok in Harlingen is een unieke buitendijkse havenbrouwerij aan de rand van het

Rondleiding vanaf €9,50 p.p.

Rondleing nvt

120 binnen 150 Rondleiding: zaterdag & Havenbrouwerij het Brouwdok

specialiteiten

Brouwdok

Wad en een proeflokaal met fenomenale vergezichten.

: 30-45 min

Bierproeverijen

buiten

Een spiksplinternieuwe brouwerij in een karaktervolle jas. Onze reis is nog maar net begonnen Proeverij:
en er gloren oneindig veel smakelijke droombestemmingen aan de einder.

10-15

1,5-2 uren

Tsjoch!

zondag om 14:00

Willemskade 8

Bierproeverijen op

8862 RZ Harlingen Haven

aanvraag, 7 dagen per

info@hetbrouwdok.nl

week geopend van 11:00 0517-235363
- 23:00.

Friese
specialiteiten

Palingroken Alde Feanen

Ga het water op in een praam met palingvisser Ale. Samen met Ale worden de fuiken met

middag

vanaf €45 p.p.

20

80

op aanvraag

DE WARTENSTER

paling opgehaald. En aan boord van de praam wordt de paling gerookt. Geniet van National

Midsbuorren 7

Park de Alden Feanen en van de lokale specialiteiten aan boord.

9003 LB Warten
031058-2552056
www.praamvaren-friesland.nl
info@praamvaren-friesland.nl

Nieuwe

Categorie

Activiteit/ Locatie

Omschrijving

Duur

Prijsindicatie

Min. beZoekers

Max. beZoekers

Openingstijden/ Datum

Gidsen

Stadsgidsen Harlingen

Harlingen verkreeg in 1234 als haar stadsrechten. Een stadsgids verteld de rijke geschiendeis

1,5 - 2 uur

€10 p.p.

4

nvt

op aanvraag

Contactgegevens
Harlingen

van de in de historische havenstad. De tijdsduur kan worden aangepast aan de wensen van de

www.stadsgidsenharlingen.nl

bezoekers. Verder zijn er verschillende mogelijkheden t.a.v. gecombineerde activiteiten in

info@stadsgidsenharlingen.nl

Harlingen zoals een rondvaart, bedrijfsbezoek, lunch of diner. Als u per touringcar de stad wilt

06 57 29 15 38

bekijken, is het ook mogelijk dat een stadsgids mee aan boord gaat.

Gidsen

A Guide to Leeuwarden

A Guide to Leeuwarden neem je mee door de stad met verschillende theam wandelingen. De

1,5-2 uur

75,- per privé tour van 1,5 uur nvt

nvt

op aanvraag

Leeuwarden www.aguidetoleeuwarden.nl

gidsen kennen de verborgen plekken van de stad en vertellen graag over haar historie. Ze

publiekelijke stadstour met

info@aguidetoleeuwarden.nl

weten de leukste winkels en mooiste graffiti te vinden. Als het lief vraagt delen ze de lekkerste

vrijwillige bijdrage

0031 6 153 14 728

horeca gelegenheden met je voor een hapje en drankje na de wandeling. Je kunt tours boeken
in diverse thema's: zo is er een algemene-, bier-, streetart-, culinaire- en cultuur wandeling.

Gidsen

Historische

Voor een historische stadswandeling moet je bij het HCL zijn. Het Historisch Centrum

stadswandelingen

Leeuwarden beschikt over een groep enthousiaste en deskundige gidsen die vertellen over de

1,5 uur

50,- per tour. 135,- voor een

nvt

25

Op aanvraag

Leeuwarden.

boeiende geschiedenis van de stad. De wandelingen voeren langs vele monumenten, oude

Leeuwarden

grachten, schilderachtige hofjes en vergeten steegjes.

www.historischcentrumleeuwarden.nl/toerisme

dag (indicatie)

Historisch Centrum Leeuwarden

Groeneweg 1

8911 EH

/stadswandelingen-apps
historischcentrum@leeuwarden.nl
Gidsen

Citytour Dokkum

Een stadswandeling door Dokkum begint in het museum. Eenthousiaste en goed getrainde

1,5 uur

vanaf € 3,50 p.p.

6

nvt

op aanvraag

+31(0)58 2 332 350
Museum Dokkum

gidsen staan voor je klaar. Een stadswandeling kan het hele jaar door en op elk gewenst

Diepswal 27 9101

tijdstip gereserveerd worden.

LA Dokkum

De wandelingen worden in het Nederlands, Fries, Engels, Duits en Italiaans aangeboden.

0031519293134
http://www.museumdokkum.nl/stadswandelin
g.ashx
info@museumdokkum.nl

Gidsen

Sneek

Ontdek de geschiedenis van Sneek samen met enthousiaste vrijwilligers van het Fries

1,5 uur

€4 p.p.

10

nvt

op aanvraag

Kleinzand 16

Daarna zneemt de gids je mee door het museum. De rondleiding eindigt bij de maquette van

8601 BH Sneek

Sneek die de stad in vroeger tijden laat zien.De stadswandeling gaat buiten verder langs de

boekingen@friesscheepsvaartmuseum.nl

vele monumenten en gebouwen die Sneek rijk is.
Gidsen

Hindeloopen

Fries Scheepsvaart Museum

Scheepvaart Museum. Vooraf kan je genieten van een kopje koffie of thee in de Gehoorzaal

Dit pittoreske havenstadje aan het IJsselmeer is bekend om haar klederdracht, Hindelooper

0031515414057
1,5 uur

€7,50 pp

Kleine Weide 1-3

kunst, de smalle straatjes en oude gevels. Ga op pad met een gids en ontdek alles over deze

8713 KZ Hindeloopen

kleine en knusse elfstedenstad.

info@schaatsmuseum.nl
www.schaatsmuseum.nl
0031 514 52 16 83

Gidsen

Friesland breed

Frisian Guide Agency is een gidsenbureau in Frielsand met enthausiaste en plaatstelijke
gastheren/gastvrouwen in dienst. Samen met de gids bekijk je de provincie door de ogen van

in overleg

uurtarief minimum 2 uur 110
exc btw. uurtarief 55

nvt

nvt

Op aanvraag

Frisian Guide Agency
Zoutepoel 2b

een kenner. Een ervaren gids die op de hoogte is van de actuele evenementen, leuke

8604 CD Sneek

wetenswaardigheden en bijzondere plekken. Met een persoonlijk samengesteld arrangement

0031611200217

op locatie wordt het een ervaring om nooit te vergeten!

info@frieslandopmaat.nl

Categorie

Activiteit/ Locatie

Omschrijving

Duur

Prijsindicatie

Min. beZoekers

Max. beZoekers

Museum

Museums dorp Allingerwier

Het Friese Museumdorp Allingawier lijkt onaangetast door de tijd in het landschap te liggen.

1- 2 uur

2,50 p.p kinderen tot 12 jaar

nvt

nvt

Hier ontdek je de geschiedenis van een karakteristiek Fries terpdorp. Het dorp bestaat uit

gratis, betaling in het

meerder gebouwen zoals een boerderij, café, smederij en schilderwerkplaats.

restaurant

Openingstijden/ Datum

Contactgegevens

Donderdag t/m zondag Kerkbuurt 21
11.00 – 17.00 uur

8758 LE Allingawier
www.hetfriesemuseumdorp.nl

Groepen op afspraak

+31 1515231631

mogelijk ook buiten
openingstijden
Museum

Eise Eisinga Planetarium

Ontdek de hemel met ’s werelds oudste planetarium. Amateur-astronoom Eise Eisinga bouwde 1,5 - 2 uur

Volwassenen, € 6,00

HET GEHELE JAAR

Eise Eisinga Planetarium

het in 1744 en tot op de dag van vandaag werkt het nog steeds. Bekijk het Planetarium in zijn

Kinderen t/m 3 jaar, gratis

nvt

nvt

Dinsdag t/m zaterdag

Eise Eisingastraat 3

historische woonkamer in Franeker. Maar er is meer te zien. De voormalige wolkammerij van

Kinderen 4 t/m 13 en CJP, €

10 - 17 uur

8801 KE Franeker http://www.planetarium-

Eisinga, astronomische instrumenten, een filmzaal, wisselende exposities en aandacht voor

5,00

Zondag 11 - 17 uur

friesland.nl/de

moderne sterrenkunde.

Groepen van meer dan 20

info@planetarium-friesland.nl

personen, € 4,25 p.p.

TUSSEN 1 APRIL - 31

0031 - 517 393 070

OKTOBER
Ook op maandag 11 - 17
Museum

Fries Museum

Stoer, stug en eigenzinnig? Ontdek de Fries in jezelf in het Fries Museum! Hier ontdek je alles

1,5 -2 uur

Volwassenen € 15,00

nvt

nvt

uur
Dinsdag t/m zondag

Wilhelminaplein 92
8911 BS Leeuwarden

over de elf steden en het platteland, de haat-liefdeverhouding met het water, de zoektocht

Groepen (min. 10 personen,

11.00 - 17.00 uur

naar het typisch Friese en de plek van Friesland in de wereld. Daarnaast heeft het Fries

p.p.) € 12,50

Maandag gesloten

Museum wisselende tentoonstellingen.

Combikaart

info@friesmuseum.nl

Keramiekmuseum

Voor boekingen neem contcat op met Tieneke

Princessehof € 22,00

Burmania via email.

0031 58 255 55 00

Kinderen t/m 17 jaar gratis
Studenten / docenten / CJP /
ISIC € 7,50
Vrienden Fries Museum
gratis
Museumkaart gratis
Museum

Fries Scheepvaart Museum

Het Fries Scheepvaart Museum is een veelzijdig museum over de historie van de Friese

2 hrs

4,- per person

nvt

nvt

scheepvaart van de 17de tot de 21ste eeuw. Met scheepsmodellen en schilderijen vertelt het de

Ma t/m Za 10-17 uur

Kleinzand 14

Zo 12-17 uur

8601 BH Sneek

verhalen van de Friese kustvaart, de binnenvaart, de visserij op de Zuiderzee en de beurtvaart.

0031515414057
www.friesscheepvaartmuseum.nl
boekingen@friesscheepvaartmuseum.nl

Museum

Museum Belvedere

Dinsdag t/m zondag

Oranje Nassaulaan 12

Rinsema, Tames Oud, Gerrit Benner, Boele Bregman, Willem van Althuis en Sjoerd de Vries,

Kinderen tot en met 12 jr

11.00-17.00 uur.

8448 MT Heerenveen

maar laat daarnaast ook werken van geestverwanten uit binnen- en buitenland zien.

(gezin) gratis

Op maandag gesloten.

www.museumbelvedere.nl

Hier vind je een collectie kunstwerken van belangrijke Friese schilders als Jan Mankes, Thijs

2 uur

Volwassenen € 12,00

nvt

nvt

susan.vandenberg@museumbelvedere.nl

Omringd door het prachtige parklandschap van Oranjewoud.
Groepstarief € 11,25 (>10p.)
Museum

Museum Drachten

Museum Dr8888 is één van de meest toonaangevende musea voor moderne kunst in Noord-

2 uur

Volwassenen: €10

Nederland en heeft een bijzondere (inter)nationale collectie met werken van o.a. Theo van

13t/m 17 jaar € 5,00

Doesburg, Kurt Schwitters en Thijs Rinsema. Deze kunstenaars vertegenwoordigden in

t/m 12 jaar: gratis

0031- 513 - 644 993
nvt

nvt

Donderdag t/m Zondag - Museum Dr8888
11:00 t/m 17:00

Museumplein 2
9203 DD Drachten

Drachten de internationale avant-gardebewegingen Dadaïsme en De Stijl.

www.museumdrachten.nl
info@museumdrachten.nl
0031 512 515647

Museum

Keramiekmuseum

Midden in de historische binnenstad van Leeuwarden staat het 18de-eeuwse stadspaleis van

Princessehof

Maria Louise van Hessen-Kassel, prinses van Oranje Nassau, voorouder van Koning Willem-

2 uur

Volwassenen € 12,50
Voorproefje Princessehof* €

Grote Kerkstraat 11

Alexander, tevens ook gebrotehuis van M.C. Escher. De collecties van het Keramiekmuseum

2,50

8911 DZ Leeuwarden

bevatten keizerlijk porselein uit China, art-nouveaukeramiek, iconische Delfts Blauw en werk

Kinderen en jongeren (t/m 17

www.princessehof.nl

van kunstenaars als Picasso. Keramiek is van alle tijden is en voor iedereen.

jaar) Gratis

info@princessehof.nl

Groepen, per persoon (vanaf

0031 58 2 948 958

nvt

nvt

di t/m zo 11.00 - 17.00

Keramiekmuseum Princessehof

10 personen) € 9,50
Museum

Schaatsmuseum

In Friesland, het Mekka van de schaatssport, kan je alle herinneringen nog eens ophalen. Zo

Schaatsmuseum &

Kleine Weide 1-3

Hindeloopen

ontdek je dat het schaatsen al een eeuwen oude historie kent, die de moeite van het bewaren

1 uur

€ 4 p.p.

nvt

nvt

winkel

8713 KZ Hindeloopen

voor het nageslacht zeker loont.

Dagelijks: 10.00 tot

info@schaatsmuseum.nl

In een karakteristiek pand in het pittoreske Hindeloopen is het al even karakteristieke Eerste

18.00 uur

www.schaatsmuseum.nl

Friese Schaatsmuseum gevestigd.

Zondags: 13.00 tot 17.00 0031 514 52 16 83
uur

Museum

Natuurmuseum Fryslân

In het Natuurmuseum Fryslân ga je op avontuur in de natuur. Vier verdiepingen vol informatie, 2 uur

Vklowassene: € 13,00

bijzondere dieren en planten, opdrachten, proefjes, spelletjes en andere verrassingen nodigen

t/m 3 jaar: gratis

nvt

nvt

Dinsdag t/m zondag

Schoenmakersperk 2

van 10.00-17.00 uur.

uit om ontdekt te worden. Zelf doen en beleven staan centraal.

4t/m 15 jaar: € 10,00

8911 EM Leeuwarden
058 233 22 44

65+: € 11,00

info@natuurmuseumfryslan.nl
www.natuurmuseumfryslan.n

Museum

Jopie Huisman Museum

In de Friese stad Workum vind je de werken van kunstschilder Jopie Huisman. De collectie

nvt

Volwassenen: € 9,50

nvt

7 dagen per week van

Jopie Huisman Museum

11.00 tot 17.00 uur.

Noard 6

bestaat uit tekeningen, schilderijen en verzamelingen. De Nederlandse caberatier

Museumkaart:€ 0,00

Freek de Jonge doopte het museum om tot Museum van het Mededogen. Zelfs nu, zoveel jaar

Kinderen t/m 3 jaar: gratis

8711 AH Workum

na het overlijden van de schilder in 2000, dankt het museum de nog altijd enorme

Kinderen van 4 t/m 12 jaar:

0031 515 54 3131 info@jopiehuismanmuseum.nl

belangstelling aan de herkenning van de filosofie die Jopie uitdroeg, aan de waarde en

€ 5,50 (incl. Jopie's

warmte van de menselijke maat.

Schetsboek)
Museumkaart/ICOMkaart:gratis
CJP: € 7,50

Museum

Fries Landbouw Museum

Sinds mensenheugenis houden boeren hun vee en bewerken ze het land. Friesland is van

nvt

Volwassen € 7,00

nvt

Niet corona

ivm corona tot 2 maart

Stichting Fries Landbouwmuseum

oudsher een argrarische provincie. Het Landbouwmuseum bewaart de waardevolle sporen die

Kind 6-12 jaar:€ 4,00

tijd: Museum: gesloten- 3 januari-31

Felling 6 8912 CG LEEUWARDEN

al die landbouwactiviteiten hebben nagelaten. Het is gevestigd in de 'gelede'

Kind 0-6 jaar€ 0,00

120 man. Zaal maart:

0511-539420 (tijdens kantooruren)

Rijksmonumentale W.C. de Groot boerderij ten zuiden van Leeuwarden. Er zijn twee

Groep vanaf 20 pers. pp €

1: 2-10

arrangementen beschikbaar (koeknuffelen en gebruik van presentatieruimte)

6,00

personen Zaal en zondag

met gids € 7,00

2 9 tot 100

Museumkaart: Gratis

personen

Vrienden van het

(theateropstel 1 april t/m 31 oktober

MuseumGratis

ling). Foye 100 2021
personen.

alleen open op zaterdag info@frieslandbouwmuseum.nl
van 13:00-17:00 uur

di t/m vr 11.00 – 17.00
uur
za en zo. 13:00— 17:00

Categorie

Activiteit/ Locatie

Omschrijving

Duur

Prijsindicatie

Natuur

Dark Sky Terschelling

Ga mee op excursie naar de Boschplaat en kijk naar de sterrenhemel, luister naar de

2 uur

vanaf 9,5 p.p.

Min. beZoekers

Max. beZoekers

Openingstijden/ Datum

Contactgegevens

Zit vaak vol,

20

nvt

VVV Terschelling

nachtgeluiden en bijzondere verhalen over dit gebied. Na een korte inleiding vertrek je te voet

maar een

Willem Barentszkade 19a

voor de 2 uur durende excursie met de boswachter. Ook zijn er mogelijkheden om een

minimum van 6

8881 BC Terschelling West
www.vvvterschelling.nl/excursies/dark-sky-

nachtelijk bezoek aan de Boschplaat te combineren met een huifkartocht of jeepssafari.

avondwandeling
+31 562 443000
Natuur

Dark Sky Expeditie

Ervaar de nacht zoals deze eigenlijk bedoeld is, zonder kunstlicht afkomstig van onze moderne 2 uur

€ 16,00 – Volwassenen (12

Rondvaartboot

Lauwersoog

beschaving. Vaar met ons uit de nacht in en ervaar de sterrenhemel puur natuur. Neem een

jaar en ouder)

minimal 30

nvt

Beleef Lauwersoog
Haven 50

kijkje regelrecht het rauwe universum in.

€ 11,00 – Kinderen (4 t/m 12

personen en

9976 VN Lauwersoog

jaar)

maximaal 70

www.lauwersoog.nl/activiteiten/darksky/

Gratis – Kinderen jonger

peronen. Rescue

events@lauwersoog.nl

dan 4 jaar.

boot is

0519 – 34 94 22

maximaal 12
Natuur

Sunset Cruise

Geniet van een cruise over de Friese meren op een mooie zomeravond en ervaar het meest

3 uur

op aanvraag

personen.

op aanvraag

magische moment van de dag vanaf het water. Ervaar hoe de natuur tot rust komt. Geniet

ALDTours
info@aldtours.nl

van de stilte en het uitzicht terwijl de zon langzaam plaats maakt voor de maan.

Natuur

Wadlopen

Als je het hebt over one of kind belevenissen dan is het wadlopen er zeker een van. Loop over

vanaf 2,5

de bodem van een unseco wereld erfgoed. Wadloopcentrum Fryslân is één van de grotere

uren

op aanvraag

in overleg

in overleg

op aanvraag

Wadloopcentrum Fryslân
bestuurwcf@gmail.com

wadlooporganisaties met een ruim aanbod aan georganiseerde wadlooptochten. Of je nu voor

www.wadlopen.net

het eerst wilt gaan wadlopen of een geroutineerde wadloper bent, iedereen kan terecht voor
een passende wadloopervaring. Wadlopen is afhankelijk van het getij, daarom moeten
tochten altijd met een gids afgestemd worden.
Natuur

Aqua zoo

AquaZoo is hét familiepark van Friesland. Ontdek samen de bijzondere dieren, zoals

2 uur

nijlkrokodillen, ijsberen, ringstaartmaki's en flamingo’s. Of leef je uit in de speeltuinen en

van € 14,50 tot € 17,95

nvt

nvt

Kinderen tot 3 jaar gratis.

geniet van spetterende presentaties.

10:00-17:00, zie website De Groene Ster 2
voor exacte

8926XE Leeuwarden

openingstijden

www.aquazoo.nl
0031 511 43 12 14
info@aquazoo.nl

Natuur

Staatsbosbeheer

In de verschillende natuurgebieden van staatsbosbeheer is altijd een unieke belevenis te

Verschilt

boeken. In het totaal zijn er 11 gebieden in Friesland waaronder: National Park Drents-Friese

per

Wold, Nationaal Park Lauwersmeer, Koninklijk Bos oranjewoud en meer. In deze parken vind je activiteit

Verschilt per activiteit

Verschilt per

Verschilt per

activiteit

activiteit

op anvraag

Staatsbosbeheer
Postbus 2, 3800 AA Amersfoort
Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort

gezamenlijk 401 km gemarkeerde wandelroutes, 212 km fietspaden, 23 km ATB-routes, 189 km

info@staatsbosbeheer.nl

ruiterpaden. Ook is het mogelijk om diverse, en unieke excursies te ondernemen met een

030-6926111

boswachter. Van vogelkijktochten, tot wandeltochten.

Excursies
Vragen over een geboekte excursie? Bekijk de
veelgestelde vragen, bel 030-6977749 (op
werkdagen van 9-17 uur) of mail naar
excursies@staatsbosbeheer.nl.

Highlights 2021
ODE AAN HET FRIESE LANDSCHAP

Activiteit/ Locatie

Omschrijving

Duur

Prijsindicatie

Min.
beZoekers

Max.
beZoekers

Openingstijden/ Datum

Contactgegevens

Wadopera- Benjamin

Achter de dijk bij Paesens-Moddergat (Fryslân) wordt het aangrijpende verhaal van visser

10 / 17 / 18 / 21/

1e rang(59 euro) 2e rang (49

nvt

nvt

De voorstelling duurt van

T: 0900-4011000

Britten's - Peter Grimes

Peter Grimes vertolkt. Een unieke locatie voor een verpletterende opera die het benauwde en 22 / 24 september euro) Parkeerkaart (7,50) drie

20:00 tot ca 22:30 uur-

E:Info@wadopera.nl

soms benepen leven in een kleine vissersgemeenschap vertelt. Met prachtige beeldende

gangen diner inclusief drankjes

vanaf 17:30 kun je het

Waddenkant achter de dijk- It

muziek van componist Benjamin Britten nemen dirigent Arnaud Oosterbaan en regisseur

(44,50) voor groepen een

terrein op van de

Grenaatfabryk 2-4, 9142 VH

Paul Carr u mee in het verhaal. Ondersteunt door 150 figuranten, acteurs, musici en zangers

introductie van een dirigent of

Wadopera en onder het

Moddergat

op het podium met als achtergrond het Wad. De voertaal van de opera is Engels.

teamlid mogelijk.

genot van een hapje en

groepsaanvragen via

Combinatie mogelijkheden:

drankje kun je je

yvonne@merkfryslan.nl

- Ebike tocht langs de wadden

voorbereiden op de

- Bezoek aan Dark Sky Park Lauwersmeer

voorstelling

- Diner met lokele vis en streekproducten
- Bezoek aan de brouwerij in Dokkum.
- 't Fiskershúske. In dit bijzondere openluchtmuseum worden de herinneringen aan de
verdwenen kustvisserij en de visserscultuur levend gehouden

Son et Lumière

Het Keramiekmuseum Princessehof dankt zijn naam aan de stammoeder van ons huidige

vanaf 9 juli

5 euro p.p.

nvt

nvt

nvt

meer info via

koningshuis: Maria Louise van Hessen-Kassel, prinses van Oranje-Nassau.In de zomer van

Yvonne@merkfryslan.nl of

2021 presenteert het Princessehof Maria Louise was here . Gedurende de zomermaanden

enno@merkfryslan.nl

schuiven bezoekers acht weekenden lang, drie keer per week, ’s avonds laat aan in de
paleistuin voor een poëtische Son et lumière waarin video, muziek en licht samenkomen. Een

coronaproof openluchtevenement midden in de historische binnenstad van Leeuwarden.Het
zomeravondspektakel omvat videoprojecties op de gevels van het Princessehof, een speciaal
gecomponeerd muziekstuk, bijzondere belichting van de tuin en een prikkelend
randprogramma.

Keramiekmuseum

Een intieme expositie in het stadspaleis geeft een blik achter de schermen van het

Princessehof: Maria Louise, veelbewogen leven van Maria Louise van Hessen-Kassel. Aan de hand van portretten,
prinses van Oranje-Nassau prenten, tekeningen en een vertakte Oranje stamboom wordt duidelijk dat Maria Louise

20 juni 2021 tm 2 12,50 pp. Groepen vanaf 10
oktober 2025

nvt

nvt

maandags gesloten

personen 9,50

Keramiekmuseum
Princessehof
Grote Kerkstraat 11

cruciaal is geweest in het behouden van de Oranjedynastie. De expositie is een vast

8911 DZ Leeuwarden

onderdeel van het museum, samen met de stijlkamer, dat met de Maria Louise- en de

www.princessehof.nl

vernieuwde Escherexpositie ruchtbaarheid geeft aan zijn boeiende geschiedenis.

info@princessehof.nl
0031 58 2 948 958

Fries Museum: Icons

In het najaar van 2021 komt de uitmuntende collectie (zelf)portretten van de National

11sep 2021 t/m 9

Entree prijzen Fries museum-

Portrait Gallery van Londen naar Leeuwarden. Icons: topstukken uit de National Portrait

januari 2022

nvt

nvt

maandags gesloten

Fries Museum

volwassenen 15 euro, groepen

Wilhelminaplein 92

Gallery toont schilderijen, foto’s, beelden, prenten en tekeningen van buitengewone

(min 10 personen) 12,50,

8911 BS Leeuwarden

kunstenaars wereldwijd, van Peter Paul Rubens en Anthony van Dyck tot Andy Warhol en

kinderen tot 17 jaar gratis. Voor

T: 058 255 55 00

Marlene Dumas. Onder de geportretteerden zijn wereldberoemde iconen, van Koningin

boekingen en vragen (Tineke

E: info@friesmuseum.nl

Elizabeth I en William Shakespeare tot Audrey Hepburn, David Beckham en Malala Yousafzai.

Burmania) Info@friesmuseum.nl

Aan de hand van bijna honderd meesterwerken onderzoekt Icons het complexe en

of 058 255 55 00.

fascinerende genre van de portretkunst. Dankzij een grote renovatie van het Engelse
museum is de topcollectie voor een keer in Nederland te zien.

Highlights 2022

Activiteit/ Locatie

Omschrijving

Duur

Prijsindicatie

Min.
beZoekers

Max.
beZoekers

Openingstijden/ Datum

Bosk (Arcadia)

Een wandelend woud, dwars door de straten van Leeuwarden. Buurten, pleinen en

7 mei- 14 aug

Publieksevenement

nvt

nvt

nvt

Contactgegevens
meer info via

grachten worden zo een groen podium, met de bomen als coulissen. Geen dag op dezelfde

Yvonne@merkfryslan.nl of

plek, want binnen het programma is geen dag hetzelfde. De metershoge bomen vormen op

enno@merkfryslan.nl

deze manier 100 dagen lang het decor van verhalen, ontmoetingen en voorstellingen,
gemaakt met en voor bewoners. Na hun expeditie zullen de bomen wortelschieten op een
nieuwe, vaste plek in de Friese hoofdstad om zo duurzaam te vergroenen. BOSK is een
visionair concept van kunstenaar Bruno Doedens (SLeM) en wijlen Joop Mulder (Oerol,
Sense of Place).
Arcadia Oranjewoud

Uniek in Friesland én Nederland: het Koninklijke bos Oranjewoud. Voormalige

7 mei- 14 aug

Deels Publieksevenement en vrij nvt

nvt

nvt

meer info via

landgoederen, royale parken, een handjevol overgebleven landhuizen en sierlijke

toegankelijk. mogelijkheid tot

Yvonne@merkfryslan.nl of

waterpartijen vormen samen dit bijzondere gebied. Waar anders is beeldende kunst zo op

kopen van extra tickets voor

enno@merkfryslan.nl

haar plek, dan hier, omlijst door zoveel moois? Paradys brengt daarom beeldende kunst uit

voorstellingen. Info hierover

alle hoeken van de wereld, naar deze unieke locatie. Geniet van hoogwaardige kunst in al

volgt.

haar vormen, terwijl kunst en natuur je bestoken met die ene vraag: wat is de wereld ons
waard?
Het Verdriet van de

Na het succesvolle Lost in the Greenhouse, komen Orkater en Schouwburg De Lawei (en

half augustus tot neem contact op via mail

Zuiderzee

beoogd partner Natuurmonumenten en Kunstkring Gaasterland) nu met Het Verdriet van

eind september

nvt

nvt

nvt

meer info via
Yvonne@merkfryslan.nl of

de Zuiderzee, een indringende muziektheatervoorstelling op een unieke locatie aan de rand 2022

enno@merkfryslan.nl

van het IJsselmeer. De voorstelling toont de ecologische gevolgen van de Zuiderzeewerken
en de landschapspijn die nog steeds wordt gevoeld. De voorstelling zal worden geregisseerd
door Geert Lageveen.

Tall Ships race

In 2022 ontvangt havenstad Harlingen opnieuw de Tallshipraces . De historische havenstad

14-17 juli 2022

Publieksevenement

nvt

nvt

nvt

meer info via

Harlingen is het decor bij uitstek om de machtige schepen welkom te heten. Het is de enige

Yvonne@merkfryslan.nl of

zeehaven van Friesland en daarom de uitgelezen plek voor dit grootse nautische festijn.

enno@merkfryslan.nl

Daarnaast heeft de stad aantoonbare ervaring met grote evenementen als de Friese
Havendagen en de Visserijdagen. Tijdens het verblijf van de TallShipsworden er zowel voor
het publiek als voor de crew activiteiten georganiseerd op de kade en op het water.

Musical De Tocht

De Tocht vertelt het verhaal van vijf vroegere schaatsvrienden die elkaar in de loop der jaren oktober 2022 -

Prijs indicatie: 39,95 euro 3e

door ruzie en afgunst uit het oog verloren zijn. Maar in hun jongere jaren deden zij elkaar

maart 2023

nvt

1460

Ochtend/matinee / avond meer info via

rang | 70 euro 2e rang | 85 euro

voorstelling. Duur 2 uur

Yvonne@merkfryslan.nl of

een belofte: als de Elfstedentocht ooit nog een keer komt, dan rijden we hem samen uit.

1e rang | mogelijkheden voor

zonder pauze.

enno@merkfryslan.nl

Belofte maakt schuld, zeker aangezien één van de vrienden een geheim bij zich draagt,

een totale dagbeleving van de

waardoor er veel meer op het spel staat dan enkel het halen van het kruisje. De voorstelling

elfstedentocht. Met een

vindt plaats in een speciaal gebouwd ijstheater in Leeuwarden met een capaciteit van 1.460

speciale bus wordt je opgehaald

toeschouwers en voorzien van de nieuwste theatertechnieken. Met bewegende tribunes,

uit een van de elfsteden. In de

meteorologische special effects en een immense ijsvloer van 2.500m2 komt de magie van

bus begint al het echte

de Elfstedentocht voelbaar tot leven. Voertaal is Nederlands

elfsteden gevoel. Dag vullend
programma.

www.musicaldetocht.frl

Accommodaties

Naam

Plaats

Telefoon

E-mail

Rooms

***

Website

Hotel Nobel

Ameland - Ballum

0031519 554157

info@hotelnobel.nl

19

4

www.hotelnobel.nl

Fletcher de Amelander Kaap

Ameland - Hollum

0031347 750417

info@hotelamelanderkaap.nl

70

4

www.hotelamelanderkaap.nl

WestCord Hotel Noordsee

Ameland - Nes

0031519 546600

noordsee@westcordhotels.nl

80

4

www.westcordhotels.nl/hotel/hotel-noordsee

Bilderberg Landgoed Lauswolt

Beetsterzwaag

0031512 381245

lauswolt.banquet@bilderberg.nl

65

5

www.lauswolt.nl

De Posthoorn

Dokkum

0031 519293500

info@hotel-deposthoorn.nl

34

3

www.hotel-deposthoorn.nl

Van der Valk Hotel Drachten

Drachten

0031512 520705

info@drachten.valk.nl

90

4

www.hoteldrachten.nl

Hotel Princenhof

Earnewald

0031511 539206

info@princenhof.nl

41

3

www.princenhof.nl

Hotel Oostergo

Grou

0031566 621309

info@oostergoo.nl

18

3

www.oostergoo.nl

Anna Casparii

Harlingen

0031517 412065

info@annacasparii.nl

16

3

www.www.annacasparii.nl

Stayokay Heeg

Heeg

0031515 442258

heeg@stayokay.com

45

Alibi Hostel

Leeuwarden

00316 12077449

info@alibihostel.nl

Bastion Hotel Leeuwarden

Leeuwarden

003158 2890112

leeuwarden@bastionhotelgroep.nl

68

3

www.bastionhotels.nl/nl/hotels/hotel-leeuwarden

Eurohotel Leeuwarden

Leeuwarden

003158 2131113

info@eurohotel.nl

45

3

www.eurohotelleeuwarden.nl

Fletcher Stadhouderlijk Hof

Leeuwarden

003158 2162180

info@hotelstadhouderlijkhof.nl

28

4

www.hotelstadhouderlijkhof.nl

Grand Hotel Post-Plaza

Leeuwarden

003158 2159317

info@post-plaza.nl

82

4

www.post-plaza.nl

Hotel het Anker

Leeuwarden

0031 58 212 5216

info@hotelhetanker.nl

22

Oranje Hotel

Leeuwarden

003158 2126241

info.oranjehotel@edenhotels.nl

78

4

www.oranjehotelleeuwarden.com/nl

Notiz Hotel

Leeuwarden

003158 3030800

hotel@stendenhotel.com

36

4

www.notizhotel.com

Van der Valk Leeuwarden

Leeuwarden

003158 8200100

leeuwarden@valk.nl

117

4

www.hotelleeuwarden.nl

Westcord WTC Leeuwarden

Leeuwarden

003158 2334900

reserveringen.wtc@westcordhotels.nl

143

4

www.westcordhotels.nl/hotel/wtc-hotel-leeuwarden/

Sporthotel Iselmar

Lemmer

0031514 569096

info@iselmar.nl

56

4

www.iselmar.nl

Beach Hotel de Vigilante

Makkum

0031515 238222

info@hoteldevigilante.nl

87

4

www.hoteldevigilante.nl/

Hotel Restaurant Lunia

Oldeberkoop

0031516 452555

info@Lunia.nl

20

3

www.lunia.nl

Fletcher De Zon

Oosterwolde

0031516 512430

info@fletcherhoteldezon.nl

31

3

www.fletcherhoteldezon.nl/

Tjaarda Oranjewoud

Oranjewoud

0031513 433533

reserveringen@tjaarda.nl

70

4

www.tjaarda.nl

Duinzicht

Schiermonnikoog

0031519 531218

info@hotelduinzicht.nl

35

3

www.hotelduinzicht.nl

Amicitia

Sneek

0031515 436800

info@amicitiahotel.nl

35

4

www.amicitiahotel.nl

Van der Valk Hotel Sneek

Sneek

0031515 481818

sneek@valk.nl

114

4

www.hotelsneek.nl

Hotel Paal 8

Terschelling

0031 562449090

receptie@hotelpaal8.nl

51

www.hotelpaal8.nl

Stayokay Terschelling

Terschelling

0031562 442338

terschelling@stayokay.com

35

www.stayokay.com/nl/hostel/terschelling

Westcord Aparthotel Boschrijk

Terschelling

003156 2443311

boschrijk@westcordhotels.nl

62

4

www.westcordhotels.nl/hotel/aparthotel-boschrijck/

WestCord Hotel Schylge

Terschelling-West

0031562 442111

schylge@westcordhotels.nl

88

4

www.westcordhotels.nl/hotel/hotel-schylge/

Badhotel Bruin

Vlieland

0031 562452828

info@badhotelbruin.nl

34

4

www.badhotelbruin.nl

WestCord Hotel de Wadden

Vlieland

003156 2452626

dewadden@westcordhotels.nl

22

4

www.westcordhotels.nl/bestemming/vlieland/

WestCord Strandhotel Seeduyn

Vlieland

0031562 451560

seeduyn@westcordhotels.nl

94

4

www.westcordhotels.nl/hotel/strandhotel-seeduyn/

Weidumerhout

Weidum

003158 2519888

welkom@weidumerhout.nl

20

4

www.weidumerhout.nl

Van der Valk Hotel Wolvega

Wolvega

0031561 692800

wolvega@valk.nl

105

4

www.hotelwolvega.nl/

Hotel Aan de Wymerts

Workum

0031515 540004

gerard@hotelaandewymerts.nl

20

4

www.hotelaandewymerts.nl

www.stayokay.com/nl/hostel/heeg
alibihostel.nl

www.hotelhetanker.nl/
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