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3 Dagen Friesland en Dagje Terschelling bezoeken

Veelzijdig Friesland
Een verblijf in het veelzijdige Friesland vraagt om een overnachting in stijl en dat is dit zeker. Met dit Harlingen - Terschelling arrangement
kunt u veelzijdig Friesland ontdekken. Lekker fietsen, wandelen, bootjes kijken en dagje Terschelling ontdekken.
Een geweldige uitvalsbasis dus om vriendenclub, wandel- of fietsclub eens een weekendje er op uit te gaan!

Harlingen en Terschelling
Harlingen is een van de Friese 11-steden én gelegen aan de Waddenzee. Door de gunstige ligging groeide Harlingen uit tot een echte
havenstad.
De fraai gerestaureerde pakhuizen langs de Noorderhaven dragen nog steeds namen als Polen, Sumatra en Java. De historische rijkdom is
terug te vinden in de gehele binnenstad waar ongeveer 500 monumenten staan. Harlingen is uw bezoek dan ook méér dan waard. Het zijn
niet alleen de monumenten, havens, kerken en grachten die uw aandacht vragen. Hoewel minder bekend herbergt Harlingen ook nog steeds
in werking zijn de tegel- en aardewerkplaatsen, musea, galeries en een zeer gezellige binnenstad.
Natuurlijk is een bezoek aan Harlingen niet compleet, zonder eens de veerboot te nemen naar Terschelling. Want daar op die parel tussen
Noord- en Waddenzee kunt u ongestoord fietsen en u tegoed doen aan de oorverdovende stilte en de verblindend schone natuur! In het
zuiden ontmoet u de Waddenzee en aan de noordkant staat u oog in oog met het strand en de Noordzee.

Het hotel
Het hotel in Harlingen is samengesteld uit een aantal historische panden uit de Harlinger 'Gouden Eeuw'. De gezellige binnentuin, met
terras, verbindt alles tot een bijzonder en pittoresk geheel.
Voor de prijs van een traditionele 2 persoonskamer biedt het stadslogement u ruime en comfortabele hotelappartementen. Voorzien van een
living met kitchenette, slaapkamer, badkamer met ligbad en alle met een eigen opgang.Voor mensen met een beperking of voor mensen met
een allergie en/of luchtwegproblemen beschikt het stadslogement over aangepaste appartementen.

Dit arrangement is inclusief:
2 Overnachtingen
2x een uitgebreid ontbijt
1x een 3-diner bij Restaurant Nooitgedagt
Dagarrangement naar Terschelling **
Bootovertocht van Harlingen naar Terschelling

Prijs: € 174,50 p.p op basis van een 2-persoonskamer.
** keuze uit fietshuur of bus en dat mag u ter plaatse nog aangeven
Verlenging: € 78,50 p.p. inclusief ontbijt per nacht.
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De prijs van dit arrangement is geldig tot en met 31 december 2019 met uitzondering van de feestdagen.
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