Reisinformatie
Meer informatie
0488-468686
Prijs vanaf
€ 0,00

Friese Fluessen en Jopie Huisman
041
Maximaal 66 personen
Nadat wij u hebben opgehaald, rijden we naar het koffieadres waar
we de dag beginnen met een heerlijk kopje koffie en gebak. Daarna
vervolgen we de route naar het Friese plaatsje Koudum. Hier gaat u
aan boord van een van de schepen van rondvaartbedrijf De Oorden
voor een mooie tocht over de bekende ‘Fluessen’. Alle
wetenswaardigheden over dit meer krijgt u van de schipper te horen.
Teruggekeerd aan wal rijden we naar Hindeloopen, een van de
mooiste Friese elfsteden. Bij restaurant Sudersee krijgt u een goed
verzorgde koffietafel met kroket geserveerd. Vervolgens rijden we via
een gedeelte van de Aldfaers Erfroute naar Workum. Hier bezoekt u
het Jopie Huisman Museum. Dit museum verzamelt, bewaart en
exposeert tekeningen en schilderijen van de kunstschilder Jopie
Huisman. Iedere bezoeker kan een audiotour meekrijgen om de
toelichting die Jopie geeft op diverse werken te beluisteren. Na het
bezoek rijden we naar het dineradres, waar we deze dag afsluiten
met een uitstekend diner. Na het diner rijden we terug naar huis.

INCLUSIEF
koffie met gebak
rondvaart (2 uur)
koffietafel met kroket
entree museum
diner
vervoer per luxe touringcar
MEER INFORMATIE
Vertrektijd: 07.45 uur - Thuiskomst: ca. 21.00 uur
Maximaal 66 personen
Friesland, bij ons allen bekend als veelzijdig gebied, is ook
erg in trek bij de binnenlandse- en buitenlandse toeristen. Met
name door zijn vele watersportmogelijkheden, de fraaie
dorpjes, stadjes en bosrijke omgeving. Vandaag laten wij u
kennismaken met deze typische kenmerken.
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GROEPSPRIJZEN
30 - 34 personen - € 81,00
35 - 39 personen - € 76,75
40 - 44 personen - € 73,50
45 - 50 personen - € 71,00
51 - 60 personen - € 70,50
61 - 66 personen - € 70,00

Betuwe Express
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

•

Pagina 2/2

•

17/07/2019

