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Ontdek al het moois van Friesland in een vierdaagse trip. 
Reis van de uitgestrekte Waddenkust en unieke Nationaal Parken, 

naar historische steden en culturele hoogtepunten. In deze meest noordelijke 
provincie van Nederland vind je het allemaal.
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De reis beginnen we in het noorden van 

onze provincie, bij kustdorp Holwerd. 

Een bijzonder dorp, dat tot voor kort

nog te kampen had met grote leegloop. 

Gelukkig bedachten de inwoners een 

oplossing: Holwerd aan Zee. Het dorp zal 

de zeedijk verruilen voor een zeehaven, 

zodat ook varend toerisme mogelijk 

is. Vlak buiten Holwerd bezoeken we 

Wachten op Hoogwater, een metershoog 

ijzeren werk van Jan Ketelaar, midden 

op de zeedijk. 

We vervolgen daarna onze weg naar 

Dokkum, een van de elf steden die 

Friesland rijk is. We zeggen wel stad, 

maar in Friesland zijn de steden soms 

kleiner dan onze dorpen! In Dokkum 

doen we een bierbrouwerij aan, waar 

we een rondleiding krijgen en natuurlijk 

het Dokkumer bier proeven. Daarna 

bezoeken we de unieke bevroren fontein 

van de stad, die ook naar aanleiding 

van het Culturele Hoofdstad-jaar 

is ontworpen. Na afloop brengen 

we wat tijd door in het authentieke 

winkelcentrum, waar goed geshopt 

kan worden. 

Nu we een flinke eetlust hebben 

opgebouwd, trekken we door naar 

Lauwersoog. Een uniek Nationaal Park 

waar Wad en land samenkomen, dat 

tevens een van de weinige Dark Sky 

Parks van Nederland is. In het bijzondere 

havenrestaurant ’t Ailand genieten we 

van een smaakvol diner met regionale 

producten, terwijl we uitkijken over 

de Waddenzee. 

Wie dacht dat de dag nu om was, 

heeft het mis. Na het diner bezoeken 

we bezoekerscentrum Lauwersnest 

om deel te nemen aan een Dark Sky 

Excursie van Staatsbosbeheer. Na deze 

indrukwekkende tocht in het donkerste 

donker, keren we terug naar het hotel.

 Dag 1 

WACHTEN OP HOOGWATER BIJ HOLWERD
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DARK SKY PARK LAUWERSOOG
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De tweede dag brengen we door in het hart van Friesland. In 

Nationaal Park de Alde Feanen stappen we op een elektrische 

fluisterboot om een stille tocht te maken door dit unieke gebied. 

Deze overdekte boot vaart op zonne-energie en biedt ruimte 

aan vijfentwintig personen. 

Lunchen doen we buiten in de frisse lucht, mits het weer dat 

toelaat. Bij mooi weer zijn hier ook tal van outdoor activiteiten 

te vinden, aangepast aan de behoefte van de groep. Maak 

bijvoorbeeld een rustige (of juist pittige) fietstocht, een 

wandeling met een boswachter of ga suppen op het water. 

Zit het weer niet zo mee? Breng dan een bezoek aan het 

Skûtsje Museum. Skûtsjes zijn traditionele Friese zeilschepen, 

waar ieder jaar mee geracet wordt op het Friese water. 

Dineren doen we in de buurt, bij restaurant Oan tafel in Wergea. 

Dit restaurant is echt een aanrader en zal je zeker verrassen met 

een culinaire wereldreis bereid met lokale producten.
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DARK SKY PARK LAUWERSOOG

 Dag 2 

SKÛTSJESILEN

NATIONAAL PARK DE ÂLDE FEANEN
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Nadat we twee Nationaal Parken hebben aangedaan, is 

het tijd voor wat geschiedenis. We bezoeken op de derde 

dag Hegebeintum, een uniek dorpje op de hoogste terp van 

Nederland. Bij aankomst is goed te zien hoe hoog het dorpje 

boven zeeniveau uitsteekt. Een heel bijzonder tafereel! Op de 

terp krijgen we een rondleiding van een gids, die ons 

alles vertelt over het ontstaan van deze plek. 

Dan vervolgen we onze weg richting de stad Franeker. Hier 

vinden we het oudste nog werkende planetarium ter wereld, 

prijkend aan het plafond in de woonkamer van Eise Eisinga, 

de bouwer van het stelsel. Aanwezige (meertalige) vrijwilligers 

kunnen ons alles vertellen over de werking van de installatie. 

Onze lunch halen we in een van de sfeervolle Franeker cafés, 

die veelal wandelend te bereiken zijn. Daarna trekken we verder 

om nog een andere stad te bezoeken. Eventueel doen we een 

korte stop bij de bijzondere mistfontein, een ode aan 

astronoom Jan Hendrik Oort, naast de kerk in de binnenstad. 

Maar ook een bezoek aan een van de andere elf steden is een 

mooie optie om de middag mee te vullen.

Afhankelijk van de groepsgrootte is een diner mogelijk bij een 

restaurant als Omke Jan in Woudsend, een waterdorpje 

in Zuid-West Friesland.

 Dag 3 

TERP HEGEBEINTUM

PLANETARIUM IN FRANEKER MISTFONTEIN IN FRANEKER
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We sluiten de reis af met een flinke dosis 

cultuur. Leeuwarden-Friesland was in 

2018 Culturele Hoofdstad van Europa, 

en met goede reden. De provincie is 

voor cultuurliefhebbers een uitstekende 

vakantiebestemming. Zo zijn er in de 

zomer talloze festivals te vinden, zoals 

het bijzondere Oranjewoud Festival. Een 

festival dat klassieke muziek bejubelt in 

de bossen van Oranjewoud. Bent u hier 

in deze periode, dan raden wij aan een 

dag in te vullen met een bezoek aan dit 

speciale festival. 

Buiten het seizoen brengen we een bezoek 

aan Museum Belvédère, dat prachtig in 

Landgoed Oranjewoud ligt, een park dat 

vroeger eigendom van het Nederlandse 

Koningshuis was. Het hypermoderne 

gebouw tekent scherp af in deze mooie 

omgeving, en toont het hele jaar door een 

vaste en een wisselende collectie (schilder)

kunst. Lunchen doen we bij het Tjaarda 

Hotel, dat even verderop ligt. 

Na de lunch rijden we naar hoofdstad 

Leeuwarden, waar we het Fries Museum 

kunnen bezoeken, of juist van een 

rondleiding genieten met een van de zeer 

sympathieke stadsgidsen van Leeuwarden. 

U kunt kiezen uit verschillende thema-

routes als street art, Tweede Wereldoorlog 

of Friese Verhalen. De reis sluiten we af 

met een diner in een van de vele moderne, 

authentieke of knusse restaurants die 

Leeuwarden heeft.

 Dag 4  Dag 5 
OPTIONEEL
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MUSEUM BELVÉDÈRE IN ORANJEWOUD

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

LEEUWARDEN 

Musicalspektakel 
De Tocht 
Belevingsmusical die alle 

zintuigen prikkelt. Een verhaal 

geïnspireerd op de legendarische 

Elfstedentocht. 

// Première 1 oktober 2022 

TERSCHELLING 

Oerol 
Eén van de beste en meest 

bijzondere theaterfestivals in 

Europa. Het eiland Terschelling 

verandert tien dagen lang in één 

groot podium voor theater, dans, 

straattheater, beeldende kunst 

en muziek. 

// begin juni 

FRIESE MEREN 

Skûtsjesilen
Het skûtsjesilen zijn de Friese 

zeilwedstrijden met historische 

schepen. Het finale van vindt 

plaats op het Sneekermeer. 

// Tweede helft juli

SPANGA

Opera Spanga 
Opera Spanga combineert 

natuur en cultuur. De natuurlijke 

omgeving, in combinatie met een 

gewaagde regie, opmerkelijke 

decors, tot de verbeelding 

sprekende belichting en 

verrassende kostuums, zorgen 

voor een onvergetelijke avond. 

// Augustus/september
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