Complete dag- en middagtochten
Veilige en comfortabele bustours

Onze partner in vervoer.

Korte Dagtocht Openluchtmuseum ‚de Spitkeet’

Vanaf prijzen per persoon
25-29 personen

€ 30,45

30-34 personen

€ 27,75

35-39 personen

€ 25,15

40-44 personen

€ 23,65

45-49 personen

€ 22,25

50-54 personen

€ 21,50

Wij halen u op vanaf Groepshotel de Vrije Vogel op om
13:00 uur en arriveren rond 13:40 uur in Harkema. Onze
bestemming, Openluchtmuseum 'de Spitkeet',
Een Spitkeet is een plaggenhut, één van de oudste
woningen in Friesland waar soms hele gezinnen met wel
10 kinderen in woonden. De ontwikkeling van holwoning tot
woningwetwoning, daarop is dit leuke museum gebaseerd.
Bij aankomst gaan we eerst een kopje koﬃe of thee
drinken met stuk appeltaart of oranjekoek.
De rondleiding is ongeveer 400 meter te voet, over
grotendeels verharde paden en zandpaden die goed zijn
aangestampt. In veel huisjes kan je wel met een rolstoel
naar binnen, soms is dat via een bredere deur aan de
achterkant.
Binnen is voor seniorengroepen veel herkenning door
authentieke inrichting en spulletjes van vroeger. Zo is er
zelfs een ouderwets winkeltje van vroeger, een ﬁets uit de
oorlog met massieve banden en zijn er allerlei oude
bedsteden.
Na de rondleiding, circa 16:15 uur gaan we richting de bus
en vertrekken we via een toeristische route naar
Groepshotel de Vrije Vogel waar we rond 17:00 uur zullen
arriveren.

Inclusief:
Vervoer per luxe touringcar
Entree museum + rondleiding
Ÿ 2x kofﬁe/thee + Friese koeksoorten
Ÿ

Ÿ

Wij halen u op vanaf Groepshotel de Vrije Vogel op om
13:00 uur en arriveren rond 13:30 uur in Frederiksoord.
Onze bestemming, Museum De Proefkolonie

Korte Dagtocht ''de Proefkolonie“

We gaan eerst terug in de tijd van stadse achterbuurten,
We ruiken en zien de armoede en ellende in Amsterdam.
Als tweede bekijken we een ﬁlm over de aankomst van de
eerste kolonisten. We maken kennis met Johannes van
den Bosch en zijn sociale experiment.

Vanaf prijzen per persoon
25-29 personen

€ 30,95

30-34 personen

€ 27,75

35-39 personen

€ 25,55

40-44 personen

€ 23,85

45-49 personen

€ 22,75

50-54 personen

€ 21,65

Inclusief:
Vervoer per luxe touringcar
Kofﬁe/thee + koek
Ÿ Entree + beeldpresentatie
Ÿ Rondrit langs koloniehuisjes
Ÿ

Ÿ
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De laatste ruimte herbergt een unieke tentoonstelling over
het dagelijksleven van de kolonisten. Je ziet een
huiskamer, een kantoor, een schoolklas en nog veel meer.
En... stamt u ook af van de kolonisten? Zoek hier uit of en
welke familieleden hier gewoond hebben
Om 15:00 uur gaan we nog een heerlijk kopje koﬃe
drinken met een streekgebakje
Om ongeveer 16:00 uur staat de bus voor u klaar en
vertrekken we voor een rondrit langs de koloniehuisjes
weer terug naar Groepshotel de Vrije Vogel. We arriveren
daar rond 17:00 uur

Rondvaardij Princenhof heeft een prachtige vloot van
diverse grotere en kleinere schepen voor heerlijke tochten
over de Friese meren en in het bijzonder door de prachtige
natuur van Nationaal Park de 'Alde Faenen' De grootste
schepen zijn geheel rolstoelgeschikt, Marprinses heeft zelfs
een rolstoellift naar het bovendek, airconditioning en GPS
kaarten waarbij het publiek op monitoren precies kan
volgen waar het schip vaart....

Vanaf prijzen per persoon

Aan boord krijgen we 2x koﬃe/thee + appelgebak met
slagroom. En zal de kapitein ons af en toe wat vertellen
over de omgeving en Friese wateren.
Om ongeveer 16:00 uur komen we weer aan wal en gaan
we richting de bus en vertrekken we via een toeristische
route naar Groepshotel de Vrije Vogel waar we rond 17:00
uur zullen arriveren.

25-29 personen

€ 32,85

30-34 personen

€ 29,90

35-39 personen

€ 27,75

40-44 personen

€ 26,15

45-49 personen

€ 24,95

50-54 personen

€ 23,95

Inclusief:

Korte Dagtocht Rondvaardij ‚Princenhof’

Wij halen u vanaf Groepshotel de Vrije Vogel op om 13:00
uur en arriveren rond 13:40 uur in Harkema. Onze
bestemming, Rondvaardij 'Princenhof', Vanuit Earnewoude
(Earnewald) hebben we een 2 uur durende rondvaart door
het prachtige gebied.

Vervoer per luxe touringcar
Ÿ 2 x kofﬁe/thee + appelgebak
Ÿ Rondvaart ong. 2 uur.

Wij halen u vanaf Groepshotel de Vrije Vogel op om 13:00
uur en arriveren rond 13:20 uur in Hemrik. Onze
bestemming, Stoeterij 'Het Swarte Paert',
Één van de mooiste kenmerken van Friesland is zonder
meer het Friese paard, een prachtig statig en majestueus
dier waar men in Hemrik met recht trots op is.
Bij aankomst worden we ontvangen met 2x koﬃe/thee en
Friese koeksoorten.
Bij Stoeterij "Het Swarte Paert" gaan we een kijkje nemen
in de stallen met sportpaarden, de jonge paarden en de
hengstenhouderij waar de mooiste 'vaderdieren' van
Nederland staan. Hier kunnen we de paarden zelf zien,
aanraken en kennis maken met de Friese paardencultuur
vanaf ca. 1830.
Tijdens een rondleiding in het inpandige museum met
klederdrachten, sjezen, arrensleden, koetsen, rijtuigen, etc,
vertelt de gids honderduit over sport en historie van het
Friese paard . Na de rondleiding volgt een leuke dressuurshow met uitleg en prachtige muziek. Alles is zonder
drempels en uitstekend toegankelijk voor senioren en
minder validen.
Na de rondleiding en show gaan we richting de bus en
vertrekken we toeristisch weer naar Groepshotel de Vrije
Vogel waar we rond 17:00 uur zullen arriveren.

Vanaf prijzen per persoon
25-29 personen

€ 41,20

30-34 personen

€ 35,15

35-39 personen

€ 30,95

40-44 personen

€ 27,75

45-49 personen

€ 26,00

50-54 personen

€ 23,95

Inclusief:

Korte Dagtocht Stoeterij ‚Het Swarte Paerd’

Ÿ

Vervoer per luxe touringcar
Rondleiding en dressuurshow
Ÿ 2 x kofﬁe/thee + Friese koek
Ÿ

Ÿ
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Korte Dagtocht ‚Kaasboerderij De Stelp’

Wij halen u om 13:00 uur vanaf Groepshotel de Vrije Vogel
op en arriveren rond 13:30 uur in Oldeberkoop. Onze
bestemming, Kaasboerderij de Stelp. We gaan op bezoek
bij Theo en Dory van der Gun. Zij maken op ambachtelijke
wijze 16 verschillende soorten kruidenkaas van melk van
eigen koeien.

Vanaf prijzen per persoon
25-29 personen

€ 28,85

30-34 personen

€ 25,90

35-39 personen

€ 23,75

40-44 personen

€ 22,15

45-49 personen

€ 20,95

50-54 personen

€ 19,95

Inclusief:
Vervoer per luxe touringcar
Kofﬁe/thee+ cake
Ÿ Rondleiding+ proeverij
Ÿ Sapje na
Ÿ

Bij binnenkomst van de kaasboerderij staat er koﬃe/thee +
cake klaar. Hier worden we welkom geheten en zal Dory
van alles vertellen en laten zien over het proces van het
kaas maken. En wordt er natuurlijk gekeken in de
kaasmakerij en in de opslag.
Ook wordt er een kijkje genomen bij de 2 melkrobots
waarmee gewerkt wordt. De koe kan bij deze machine op
ieder gewenst moment van de dag gemolken worden.
Natuurlijk kan een lekker blokje kaas niet ontbreken, dus is
er ook een klein proeverijtje van verschillende
kruidenkazen.
Na de tijd kan er nog rondgekeken worden in de
boerderijwinkel, vol met streekproducten of kan u natuurlijk
nog een stukje kaas kopen voor thuis.
Om ongeveer 16:30 uur is de rondleiding afgelopen en
staat de bus weer voor u klaar en vertrekken we weer naar
Groepshotel de Vrije Vogel waar we rond 17:00 uur zullen
arriveren.

Ÿ

Korte Dagtocht „De Oevertuin“

Wij halen u om 13:00 uur op en arriveren rond 13:30 uur in de Blesse. Onze bestemming, De Oevertuin!
Op een plek waar eerst alleen een weiland was is deze bijzondere watertuin ontstaan. Voorbij de entree
wandelt u over bruggetjes langs grote en kleine vijvers, waterloopjes en poeltjes. Er is overal een zeer
dichte oeverbeplanting. Een eldorado voor kikkers, vlinders, salamanders, vogels en andere dieren.
Verderop is er een meer gecultiveerd deel met bloemen borders. In deze kleurrijke natuurlijke tuin zijn
ook diverse zitjes en volières. De tuin heeft een totale oppervlakte van 7000m².
Voorafgaand of tussentijds kan er een lekker kopje koﬃe of thee met wat lekkers genuttigd worden.
Er zijn genoeg zitjes zowel buiten als binnen om even rustig te genieten.
Daarnaast is er genoeg tijd om op eigen gelegenheid de tuin te verkennen. De paden zijn goed
begaanbaar voor mensen met een rollator of rolstoel.

Vanaf prijzen per persoon
25-29 personen

€ 24,30

30-34 personen

€ 21,35

35-39 personen

€ 19,20

40-44 personen

€ 17,65

45-49 personen

€ 16,40

50-54 personen

€ 15,40

Inclusief:
Vervoer per luxe touringcar
Ÿ 1x Kofﬁe/thee + koek
Ÿ Entree Oevertuin
Ÿ
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Nadat u de tuin heeft verkend heeft u ook de mogelijkheid om eventueel
nog een mooie plant te kopen.
Nadat we allemaal door de tuin zijn gegaan en de mogelijkheid hebben
gehad om iets te kopen gaan we weer richting de bus en rijden we via
een toeristische route weer retour naar Groepshotel de Vrije Vogel waar
we rond 17:00 uur zullen arriveren.

Op het Drentse platteland in het dorpje Ruinerwold ligt een
prachtige Saksische boerderij uit de 17e eeuw, de
Karstenhoeve. In de boerderij zijn veel authentieke
tegeltableaus, interieurs en voorwerpen bewaard gebleven.
De rode draad door het museum is „spreekwoorden en
gezegden“. Tijdens de rondleiding door het museum wordt
aan de hand van voorwerpen en/of gebruiken verklaard
hoe in het verleden spreekwoorden en gezegden zijn
ontstaan.
In de ouderwetse schuur worden we ontvangen door de
gids die zich in ouderwetse kledij welkom heet. Onder het
genot van een kopje koﬃe of thee + heerlijke perencake,
hier staat Ruinerwold bekend om. Na de koﬃe krijgen we
een rondleiding door de boerderij. Waarin alles wordt
gepresenteerd: keuken, gang, woonkamer, bedstee,
werkplaats, schuur, enz. Om ongeveer 16:00 uur is de
rondleiding afgelopen en staat de bus weer voor u klaar en
vertrekken we, via een toeristische route, naar Groepshotel
de Vrije Vogel. We arriveren rond 17:00 uur.

Vanaf prijzen per persoon
25-30 personen

€ 27,60

30-34 personen

€ 24,65

35-39 personen

€ 22,50

40-44 personen

€ 20,90

45-49 personen

€ 19,65

50-54 personen

€ 18,70

Inclusief:

Korte Dagtocht Museumboerderij de Karstenhoeve'

Wij halen u om 13:00 uur vanaf Groepshotel de Vrije Vogel
op en arriveren rond 13:45 uur in Ruinerwold. Onze
bestemming, Museumboerderij de Karstenhoeve.

Vervoer per luxe touringcar
2 x kofﬁe/thee+ perencake
Ÿ Rondleiding + uitleg
Ÿ

Ÿ

Het Drentse Roomkaatje is verhuist naar een nieuwe
eigenaar! Per 1 maart 2020 is dit overgenomen door Boerin
Agnes.
Het Drents Roomkaatje was het “kindje” van familie Rosink.
Nu de familie stopt met de proeverijen hebben zij hun
opvolging gevonden bij Agnes en Albert Lensing!
U wordt met koﬃe/thee en cake ontvangen in de Oude
Melkput. In deze ruimte werden tot 21 september 2015 de
koeien gemolken. Nu is het een ruimte waar u gezellig kunt
vertoeven met groepen tot ongeveer 50 personen. Een
oﬃcieel invalidentoilet is helaas (nog) niet aanwezig.
Boerin Agnes zelf zal u tijdens een presentatie meenemen
in het boerenleven en het prachtige gebied waarin de
boerderij is gelegen: aan de voet van de Drentse Hondsrug
en aan de rand van de Veenkolonieën.
U kunt hierna uitgebreid proeven van diverse smaken
roomadvocaat en een bezoek brengen aan haar winkeltje.
Om ongeveer 16:30 uur is de rondleiding en proeverij
afgelopen en staat de bus weer voor u klaar en vertrekken
we weer naar Groepshotel de Vrije Vogel
waar we rond 17:30 uur zullen arriveren.

Vanaf prijzen per persoon
25-29 personen
30-34 personen

€ 29,40
€ 26,50

35-39 personen

€ 24,45

40-44 personen

€ 22,85

45-49 personen

€ 21,65

50-54 personen

€ 20,70

Inclusief:

Korte Dagtocht Advokaat-Boerin Agnes

Wij halen u om 13:00 uur vanaf Groepshotel de Vrije Vogel
op en arriveren rond 14:00 uur in Gasselternijveen. Onze
bestemming Advokaatboerderij van Boerin Agnes.

Vervoer per luxe touringcar
2x Kofﬁe/thee en cake
Ÿ Rondleiding+ proeverij

Ÿ
Ÿ
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Dagtocht Aqua Zoo Leeuwarden

Wij halen u om 10:00 uur vanaf Groepshotel de Vrije Vogel
op en arriveren rond 10:45 uur in Leeuwarden. Onze
bestemming, Aqua Zoo Friesland.
AquaZoo Friesland is een dierentuin gelegen ten oosten
van Leeuwarden in het recreatiegebied De Groene Ster in
de provincie Friesland.
De waterrijke dierenwereld van AquaZoo Friesland is een
belevenis! Ontmoet zeeberen, zeehonden, pinguïns,
wallabies, ﬂamingo's, reuzenotters, tapirs, beverratten en
pelikanen en kom oog in oog te staan met ringstaartmaki's.

Vanaf prijzen per persoon
25-29 personen

€ 44,00

30-34 personen

€ 39,45

35-39 personen

€ 36,20

40-44 personen

€ 33,75

45-49 personen

€ 31,90

50-54 personen

€ 30,40

Inclusief:

Bij aankomst gaan we eerst naar het restaurant voor 2x
koﬃe/thee met appelgebak. Na de koﬃe gaan we de
dierentuin in, de dieren zitten zowel in binnen- als
buitenverblijven.
Rond de middag verzamelen we weer in het restaurant om
het lunchpakketje te nuttigen die we hebben meegekregen
vanaf Groepshotel de Vrije Vogel.
Na de lunch vervolgen we het bezoek aan de dierentuin.
Nadat iedereen alle dieren heeft kunnen bewonderen en
genoeg foto's
heeft kunnen
maken gaan we

Vervoer per luxe touringcar
Ÿ Entree dierentuin
Ÿ 2x kofﬁe/thee met appeltaart
Ÿ

Dagtocht De Orchideeënhoeve Luttelgeest

Wij halen u om 10:00 uur vanaf Groepshotel de Vrije Vogel
op en arriveren rond 11:00 uur in Luttelgeest. Onze
bestemming, de Orchideeënhoeve.

Vanaf prijzen per persoon
25-29 personen

€ 52,25

30-34 personen

€ 47,70

35-39 personen

€ 44,45

40-44 personen

€ 42,00

45-49 personen

€ 40,15

50-54 personen

€ 38,65

Inclusief:
Vervoer per luxe touringcar
Entree tot de tuinen
Ÿ Lunch (standaard broodtafel)
Ÿ 2x kofﬁe/thee met gebak

Ÿ

Ÿ

0202 n6ethcotgaddim ne -gaD

Hier vind je orchideeën en vlinders, meer dan 3000
soorten. Maar er is nog veel meer! Zo zijn er tropische
vogels, reptielen en vijvers met kleurige Koikarpers.
Nadat de entreebewijzen zijn uitgedeeld kan u alvast wat
rondkijken in de tuinen. Rond 12:00 uur staat er een
heerlijke koﬃetafel voor u klaar in het restaurant. Na de
lunch krijgt u weer volop tijd om door te tuinen te lopen en
de orchideeën en andere bezienswaardigheden te
bewonderen.
De tropische tuin, 'een nagebootst stukje oerwoud',
huisvest duizenden wilde natuursoorten orchideeën, De
Maleisische tuin is de grootste, een tuin van 2.000 m². Een
18 meter lange brug verbindt hier de paalwoningen met
elkaar. Daarnaast is ook de 'Zwevende Bloementuin' een
erg populaire attractie....
Het Makirijk is een idyllische buitenwereld die wordt
bewoond door ringstaartmaki's, ﬂamingo's, alpaca's en
eenden.
En natuurlijk is er een kwekerij, interessant om te zien hoe
orchideeën worden gekweekt van minuscule zaadjes tot
deze prachtige bloeiende planten.
Om 15:15 uur drinken we afsluitend nog een bakje koﬃe of
thee met gebak. En krijgt u bij het verlaten van het gebouw
nog een prachtige orchidee mee naar huis. We zullen rond
17:00 uur weer terug zijn bij Groepshotel de Vrije Vogel.
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Vanaf prijzen per persoon
25-29 personen

€ 46,00

30-34 personen

€ 41,65

35-39 personen

€ 38,55

40-44 personen

€ 36,25

45-49 personen

€ 34,45

50-54 personen

€ 33,00

Inclusief:

Dagtocht Museum Joure

Wij halen u om 10:00 uur vanaf Groepshotel de Vrije Vogel
op en via een toeristische route arriveren we rond 11:00
uur in Joure. Onze bestemming, Museum Joure.
Museum Joure ligt in het centrum van Joure. In de panden
waar Douwe Egberts omstreeks 1900 koﬃe, thee en tabak
produceerde, is nu het museum gehuisvest.
Museum Joure is verrassend, veelzijdig en groter dan u
denkt!
Het is een bedrijvig museum, met werkplaatsen van de
koﬃebrander, klokken-maker, drukker, geelgieter,
zilversmid en koperslager.
Bij aankomst krijgt u de mogelijkheid om het museum te
bekijken.
Om circa 12:30 uur staat er een lunch op u te wachten.
Nadat u bent uitgegeten kunt ik het bezoek vervolgen.
Wanneer u alles gezien heeft is er vast nog even tijd om
het centrum van Joure te ontdekken. Het centrum is een
gezellige winkelstraat naast het museum, dus lopend goed
te doen.
Om 15:15 uur wordt u weer terugverwacht in het museum
voor een afsluitend kopje koﬃe of thee en zullen we daarna
ons klaarmaken voor de terugreis
.
Om ongeveer 17:00 uur
zullen we weer terug zijn
bij Groepshotel de Vrije
Vogel.

Vervoer per luxe touringcar
Entree museum
Ÿ Lunch
Ÿ 1x kofﬁe/thee met cake
Ÿ

Ÿ

Giethoorn is natuurlijk bij een ieder beter bekend als
Holland Venetië!
Giethoorn is onderhand wereldberoemd en trekt daarom
ook veel (buitenlandse) toeristen.
Wij bieden u een mooie dag in Giethoorn aan. Via een
toeristische route komen we aan in Giethoorn en krijgen we
eerst 2x koﬃe/thee met cake bij restaurant 't Zwaantje.
Daarna stappen we aan boord van de rondvaartboot en
deze gaat ons in 1 uur een mooie rondvaart geven door de
grachten van Giethoorn en wordt er onderweg wat verteld
over het gebied en de bewoners van Giethoorn.

Vanaf prijzen per persoon

Na de rondvaart komen we terug bij 't Zwaantje en gaan
we aan tafel, hier krijgen we een patatje met een kroket en
1 consumptie naar keuze.
Nadat we zijn uitgegeten krijgt u de vrijheid om nog even
rond te lopen in het centrum van Giethoorn, circa 1,5 uur.
Rond 15:30 uur staan de deuren van de bus weer open en
gaan we ons klaarmaken voor vertrek terug naar Elsloo.
Via een andere toeristische route komen we rond 17:00 uur
weer aan bij Groepshotel de Vrije Vogel.

25-29 personen

€ 49,75

30-34 personen

€ 45,20

35-39 personen

€ 41,95

40-44 personen

€ 39,55

45-49 personen

€ 37,65

50-54 personen

€ 36,15

Inclusief:

Dagtocht Rondvaartbedrijf „'t Zwaantje ''

Wij halen u om 10:00 uur vanaf Groepshotel de Vrije Vogel
op en arriveren rond 11:00 uur in Giethoorn. Onze
bestemming, Rondvaartbedrijf 't Zwaantje

Vervoer per luxe touringcar
2 x kofﬁe/thee met Cake
Ÿ Rondvaart
Ÿ Patat met kroket incl. consumptie
Ÿ

Ÿ
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De Vrije Vogel
Hotel, Groepen & Zwembad

