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Friesland - Boerenland?!
U moet niet vreemd opkijken wanneer na de koffie in het Gaasterlandse een
boerin de touringcar laat stoppen en een lift vraagt naar Hindeloopen.
Praatgraag als zij is zal ze onderweg trots over de Friese taal, de Friese
boerderijen en haar Friesland vertellen. Na aankomst in ‘t Kalkoentje’ in
Hindeloopen zult u ondervinden wat gastvrijheid in ‘it Heitelân’ betekent.
Allereerst wordt u verwend met een lunch. Hierna volgt een
klederdrachtshow met volledige uitleg van de historie van deze dracht.
Vervolgens kunt u op eigen gelegenheid Hindeloopen verkennen. Dit stadje
is gezegend met een schilderachtig en historisch uiterlijk. De talrijke houten
bruggetjes over de grachten zijn echte blikvangers. Loop ook even binnen
bij de ‘Rommelboerderij’ waar u allerlei attributen uit de oude tijd kunt
bekijken en kopen. Bij terugkomst in het Kalkoentje staat er koffie met een
plak suikerbrood voor u klaar. En passant is er nog de mogelijkheid in het
Kalkoentje wat paling en/of suikerbrood te kopen en zullen er nog wat
Friese specialiteiten worden verloot. [op de terugweg naar huis is een diner
tegen meerprijs mogelijk]
LET OP! Deze reis is alleen te boeken voor gezelschappen vanaf 20
personen. Bent u een individuele reiziger? Kijk dan onder de rubriek
individuele
dagtochten.
PROGRAMMA

Vanuit uw woonplaats rijden we naar het koffieadres, waar we
ontvangen worden met koffie en gebak. Vervolgens stappen
we weer in de touringcar en rijden we via een mooie route door het
Gaasterlandse bos naar Hindeloopen. Bij restaurant ’t Kalkoentje
worden we hartelijk ontvangen en gaan we aan tafel voor een
heerlijke
Friese
koffietafel.
Aansluitend
volgt
er
een
klederdrachtshow van Hindelooper klederdracht. Tijdens de show
wordt de historie die achter deze dracht schuil gaat uitgelegd. Hierna
heeft u de tijd om Hindeloopen te bezoeken en eventueel de
rommelboerderij te bezoeken. In deze oude stolpboerderij proeft
u de sfeer van het vroegere boerenleven en komt u attributen tegen
uit de oude tijd. Alles wat hier te zien is, is te koop! Teruggekomen in
het restaurant staat voor iedereen een kop koffie met een plak
suikerbrood klaar. Voor we uit Hindeloopen vertrekken wordt er
gerookte paling en suikerbrood onder uw gezelschap verloot.
We sluiten de dag af met een goed verzorgde maaltijd.
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INCLUSIEF

• vervoer per luxe touringcar
• Friese koffietafel
• klederdrachtshow
• koffie met suikerbrood
• verloting
•
3-gangen

diner

EXCLUSIEF

• persoonlijke uitgaven
•

fooien

GROEPSPRIJZEN

30 - 34 personen - 69,95
35 - 39 personen - 66,95
40 - 44 personen - 63,95
> 45 personen - 60,95
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