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 3 TOT EN MET 6 APRIL 

In het paasweekend heb je weer 
even tijd voor jezelf en wat past er 
niet beter bij dan een heerlijk 
weekend erop uit?!

Vrijdag 3 april scheep je in om 20:00 
uur en ontvangen we de groep met 
haring en korenwijn. Zoek een 
kamer en neem nog een borrel want 
je gaat er eerst op uit voor een 
stads kroegen wandeling, je komt 
langs historische panden van 
Harlingen en ontdekt de gezellige 
kroegen en Harlingen op een 
andere manier dan DE opstap 
plaats voor de veerboot. 

Op Zaterdag ochtend gaan de 
trossen los en zeilen we richting 
Terschelling. In de namiddag zullen 
we aankomen op het prachtige 
eiland en wacht een gids jullie op 
voor een historische wandeling door 

West Terschelling. Hier ontdek je de 
historie van dit eiland wat je zal 
inspireren om het eilandleven te 
ervaren. Terug van de wandeling 
staat er een heerlijk diner te 
wachten maar de dag is nog niet 
voorbij, want ook in de avond valt er 
genoeg te beleven op het eiland. 
Het is tijd voor een landrover GPS-
dropping, spannend! Want met de 
schittering van de brandaris ziet het 
eiland er weer heel anders uit. Dit 
sluiten we af met een heet vuur op 
het strand.

Zondag ochtend staat er een 
heerlijk uitgebreid paas ontbijt voor 
jullie klaar die voor genoeg energie 
zorgt voor het avontuur op het 
eiland. Hup op de fiets richting Paal 
8 en daar mag je zelf aan het roer 
van een heuse blokart! Dit is echt 
geweldig want jij bent de baas 

samen met de wind over je 
snelheid, een geweldige ervaring! 
Daarna is het tijd om zelf het eiland 
te beleven, van gezellige dorpjes tot 
oneindige rust op de boschplaat, 
alles is mogelijk! ‘s avonds wacht er 
een heerlijk diner op je en geniet je 
van de sterke verhalen aan tafel. 

Maandag ochtend eerst nog even 
de benen strekken maar dan 
moeten we toch echt terschelling 
uitzwaaien voor dit onvergetelijke 
weekend! Het eiland wordt steeds 
kleiner maar Harlingen komt inzicht! 
Na dit weekend heeft iedereen weer 
genoeg energie voor de komende 
tijd!

Vanaf €250,- pp (bij 41 personen)

Eilandsafari Terschelling met de Mare fan Fryslân

VOEL JE EEN ANDER MENS

BLOKARTEN LANDROVER DROPPING HEERLIJK ZEILEN

PAASWEEKEND


