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Fietsvakantie
Friesland c��������������
11 - 19 JUNI 2022

Al fietsend proeven we de sfeer van de karakteristieke dorpjes, weidse
stranden en pure natuur in Fryslân, de grootste provincie van Neder
land. In het spoor van de Elfstedentocht verkennen we o.m. Sneek,
Franeker, Dokkum en Bolsward. We gaan praamvaren in Leeuwarden
en ervaren rust en ruimte met een culinaire toets op Ameland. Wat de
Wadden zelf te bieden hebben aan fauna en flora, leren we tijdens een
tocht door de kwelder of op het wad.
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SFEER, WATER
EN CULTUUR
OP TWEE WIELEN

DEELNAMEPRIJS

PROGRAMMA
Dag 1 Samenkomst op de camping
in Holwerd, kennismaking
en welkomstdrink
Dag 2 Fietstocht naar het voormalig
vissersdorpje Moddergat met een geleid
bezoek aan het schattige en boeiende
Museum ’t Fiskershúske. Na een lichte
lunch zijn we helemaal klaar voor een
begeleide tocht door de kwelder of op
het wad.
Dag 3 Vandaag al trappend naar
Dokkum voor een geleide stadswandeling. Een gids vertelt ons onderweg
enkele van vele verhalen die deze
Bonifatiusstad rijk is en neemt ons ook
mee naar het Streekmuseum.
Dag 4 Bezoek aan Leeuwarden met
een pramentocht op de grachten en
singels. De stad vanaf het water verkennen biedt een totaal andere beleving
dan een stadswandeling. Nadien vrij
bezoek aan deze trotse hoofdstad van
Friesland met de mogelijkheid om een
themawandeling te maken. Misschien
wil je wel ontdekken waar Mata Hari
opgroeide of waar Havank de inspiratie
vond voor zijn detectiveromans.

Dag 5 Met de veerboot naar Wadden
eiland Ameland voor een afwisselend
en ontspannend samenspel van culinair
en sportief plezier: vanuit het dorpje
Nes fietsen we – langs bos, duin, kwelder, strand en wad - in korte etappes
naar het dorpje Buren en lessen tussendoor onze dorst en honger.
Dag 6 Verplaatsing naar de oever van
de Franeker vaart, nabij het prachtige
kleine dorpje Reahus. In de namiddag
fietsen we naar Sneek en ontdekken er
al wandelend het historisch hart van
deze waterstad. Samen met een gids
gaan we ook nog op verkenning in het
Fries Scheepvaartmuseum.
Dag 7 Fietstocht naar Franeker, Ster van
de Elfsteden! Een gids leidt ons rond en
neemt ons mee naar het stadsmuseum
van dit wonderbaarlijk stadje.
We sluiten deze dag af met een blik op
de mini-hemel in het grootste en oudste
nog werkende planetarium ter wereld.
Dag 8 Naar Bolsward voor een geleid
bezoek. Daarna een dorstlessende
verkenning van een Friese bierbrouwerij. ’s Avonds een afscheidsetentje.
Dag 9 Einde en individuele terugreis. △

per persoon (basis: 2 pers./eenheid): 
€ 497
per bijkomende pers. (vanaf 3de pers.): € 347
alleenreizende: 
€ 594
supplement hond: 
t.p. betalen

IN DE PRIJS INBEGREPEN
Kampgelden incl. elektriciteit en taksengeleide stadsbezoeken in Dokkum, Sneek,
Franeker en Bolsward • Praamvaren
Leeuwarden • Happen & Trappen Ameland
(incl. veerboot Holwerd-Ameland H&T) •
geleide bezoeken incl. toegangsgelden aan
Museum ’t Fiskershúske incl. kweldertocht en
lichte lunch, Dokkum Streekmuseum, Sneek
Scheepvaartmuseum, Museum Martena &
Planetarium te Sneek en brouwerij Us Heit •
toegangsgeld voor Museum Sorgdrager
(Ameland) • welkomstdrink en extra drinks •
afscheidsetentje • reisbrochure.

VLAAMSE REISBEGELEIDING
André De Gendt en Rita Goelens

UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM
15 april 2022

RESERVEREN
Via het inschrijvingsformulier op p. 37
of www.vkt.be/reizen

ZORGELOOS KAMPEREN 2022
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