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4 – daagse all inclusive reis met Countryduo Ted en Helen 

naar Gaasterland in Friesland 

Zuidwest Friesland is van oudsher bekend om haar prachtige watersportgebied. Op en aan de meren en 
vaarten bruist het van de activiteiten. Er is voor elk wat wils en er is altijd wat te doen. In Friesland kunt 
u iedere dag iets anders kiezen. Grote evenementen in Sneek, Heeg, Woudsend of IJlst afgewisseld met 
knusse bezienswaardigheden en musea die uw nieuwsgierigheid wekken. Of gezellig winkelen en 
slenteren door de historische stadjes en dorpen. Over de goed aangelegde fietspaden kunt u genieten 
van dit prachtige landschap. En in de avonduren genieten van de Countrymuziek van Ted en Helen. 

 

Hotel                  :            Hotel Gaasterland, Marderlaene 21, 8572 WG Rijs  
Website             :           https://hotel-gaasterland.nl/  
Prijs en datum  :           zie website  https://countrytravel.nl 

 

 
Inclusief: 

• 3 overnachtingen in Hotel Gaasterland, Marderlaene 21, 8572 WG Rijs 

• Verzorging op basis van More Inclusive vanaf het diner op maandag t/m het ontbijt op donderdag. 

• Drankjes, bier, wijnen, jenevers, bessen, frisdrank, vruchtensappen de gehele dag gratis. 

• De gehele dag gratis koffie en thee; 

• Ontvangst met koffie/thee en een plaatselijke lekkernij; 
• Toeristenbelasting. 

 

https://www.hotel-brauer.de/
https://countrytravel.nl/
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Exclusief: 
Helaas, maar verzekeringen kunt u tijdens de corona crises niet afsluiten via Country Travel: 

• Annuleringsverzekering  7,6 %  

• Reisverzekering € 2,50 euro per dag 
• De niet vermelde maaltijden 
• Uw vervoer 

 

 Minimum aantal deelnemers: 30 
Om organisatorische redenen kan worden afgeweken van het programma. 

 

 
 

4 – daagse all inclusive reis met Countryduo Ted en Helen 

naar Gaasterland in Friesland 

 

Dag 1 

Vanaf uw woonplaats rijdt u richting Rijs in Friesland. Enkele objecten die zeker de moeite waard zijn om 
tijdens de heenreis te gaan bezoeken zijn o.a.: Orchideeënhoeve in Luttelgeest, het centrum of het 
Woudagemaal in Lemmer. Bij aankomst krijgt u een plaatselijke lekkernij en vanaf dat moment zijn de 
consumpties in de prijs inbegrepen. Na het dinerbuffet vangt de linedance avond met Countryduo Ted 
en Helen aan. 

Dag 2 en 3 

Na genoten te hebben van het ontbijtbuffet kunt u de dag naar eigen inzicht invullen. Leuke 
bezienswaardigheden zijn o.a.: Destilleerderij van de Weduwe Joustra waar u de productie van de 
bekende Beerenburg kunt bekijken, De Knorhof in Oudega, het model spoormuseum in Sneek, Het 
Douwe Egbertsmuseum in Joure, maar ook de plaatsjes Hindelopen met schaatsmuseum en Stavoren. Er 
zijn (elektrische ) fietsen in het hotel te huur ( vooraf te reserveren ). Na het diner natuurlijk weer de 
linedance avond met Countryduo Ted en Helen aan. 

Dag 4 

Alweer de laatste dag van deze 4 – daagse reis met Countryduo Ted en Helen. Uw koffers zijn gepakt en 
u kunt weer huiswaarts. Maar u kunt eerst bv. nog een bezoek brengen aan het bekende Museum van 
Jopie Huisman in Workum. Geniet van zijn unieke kunstwerken. 

  

Contact gegevens:                                                                        Telefoon no.   :  +31 (0) 73 – 6 89 26 06 
Adres        : Lochtenburg 47               Mobiel no.      :  +31 (0) 6 - 22 57 40 38 
Postcode        : 5481 CN             Email             :  info@countrytravel.nl 
Woonplaats    : Schijndel            Website         :  www.countrytravel.nl 

tel:%20+31736892606
tel:%20+31622574038
mailto:%20info@countrytravel.nl
https://www.countrytravel.nl/

