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In 2018 zijn Leeuwarden en Friesland het decor voor de Culturele Hoofdstad van Europa. Dit decor is geen simpele 

achterwand maar bestaat uit vier nationale parken, twee Unesco Werelderfgoeden, elf cultureel-historische steden, 

Waddeneilanden en de Friese meren. Op slechts een uur rijden van Amsterdam, drie uur van Bremen en drie uur van 

Antwerpen staan grote kop-hals-rompboerderijen op schijnbaar willekeurige plekken in het weidse groene land, 

de horizon is er ver, de lucht is hoog en overal schittert het water je tegemoet.   In Leeuwarden, de hoofdstad van 

Friesland, gaat het historisch stadscentrum hand in hand met moderne architectuur. De ruim 800 monumenten 

versterken de geschiedenis van deze hofstad. 

Over Friesland

highlights REMBRAND & SASKIA TROUWEN IN 

DE GOUDEN EEUW

Tentoonstelling over het highsociety 

huwelijk in de zeventiende eeuw.

AFSLUITDIJK WADDEN CENTER  

Dit belevingcentrum rondom unesco 

werelderfgoed de Waddenzee opent 

haar deuren in 2018. 

CULTURAL LEGACY 

We sluiten het Culturele Hoofdstad 

jaar niet af, maar vieren een 

heropening. Cultuur blijft ook in 

2019 bruisen.

HIGHLIGHTS 2019
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Bereikbaarheid
Met de auto ben je binnen 1 uur vanaf Amsterdam al in Friesland 
en kan de pret beginnen. Half uurtje verder en je komt in 
Leeuwarden aan. Vanaf airport Groningen bereik je de Friese 
grens in een half uur. Rijdt je door zonder koffiebreak is het nog 
maar 20 minuten naar de hoofdstad. 

londen 700 KM

7:00 uren

8:12 uren

0:55 uren

kopenhagen 683 KM

11:35 uren

7:43 uren

1:05 uren

antwerpen 283 KM

3:26 uren

2:54 uren

keulen 321 KM

3:58 uren

3:19 uren

berlijn 321 KM

6:41 uren

6:00 uren

bremen 239 KM

3:26 uren

2:54 uren

Brussel 334 KM

4:46 uren

3:21 uren
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Friesland 
op de Kaart

LEEUWARDEN STADTTOUR
Hoofdstad Leeuwarden

ELF STEDEN EN DORPEN
alle 11 steden 

NATUURGEBIEDEN
Alde Feanen, Drents-Friese Wold 
Lauwersmeer & Schiermonnikoog

DE WADDEN
Texel, Vlieland, Terschelling, 
Ameland & Schiermonnikoog

AFSLUITDIJK 
Wadden Center

1

2

1

2

Leeuwarden

Alde Feanen

Sloten

Stavoren

Hindelopen

Workum

Bolsward

Harlingen
Franeker

Dokkum

Lauwersmeer

Schiermonnikoog

IJlst

SneekTexel

Vlieland

Terschelling

Ameland

Drents-
Friese Wold
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Citytrip 
Leeuwarden
ONTDEK DE CULTURELE HOOFDSTAD VAN EUROPA IN 2018
Van de Elf steden in Friesland biedt Leeuwarden alles 
wat je van een citytrip verwacht. Ook in 2019 klopt het 
culturele hart van Friesland. Ontdek de rijke historie: De 
wortels van ons koningshuis liggen in onze Royal City. Van 
1584 tot 1747 was Leeuwarden de ‘Hofstad’ van Nederland. 
Vele monumenten in de stad herinneren nog aan die tijd. 
En als je er toch bent heeft Leeuwarden een veelzijdig scala 
aan shops. Schattige boetiekjes, hippe pop-up stores maar 
ook de grote ketens sieren de binnenstad en de straatjes 
eromheen. 

STRAATFESTIVAL LEEUWARDEN

Ieder jaar in mei staat de binnenstad van leeuwarden 

en weekend lang op z’n kop. Ontdek straattheater,  

voorstellingen en muziek en geniet van dit culturele 

weekend. 

RONDLEIDING DOOR DE STAD

Vind een verhaal of tour die bij je past en ga mee op 

een van de vele originele stadstochten.

BLOEMETJESMARKT

Tijdens het Hemelvaartsweekend is de hele binnenstad 

een zee van bloemen en marktkramen. 

REMBRAND EN SASKIA – TROUWEN IN DE GOUDEN 

EEUW

Bezoek het Fries Museum en de tentoonstelling over 

het societyhuwelijk van de 17e eeuw.

MADE IN HOLLAND 

Delfts blauw, Maastrichts aardewerk, Dutch Design: 

keramiek uit Nederland is al eeuwen een wereldwijd 

succes. Keramiek Museum Princessehof weid er een 

expositie aan. 

EXPLORE THE NORTH

Festival voor dwalers, dromers en denkers. Dit culturele 

stadsfestival in november gebruikt de binnenstad als 

decor voor muziek, literatuur en kunst. 

Highlights
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uitwaaien

Friesland Waterland
OPEN EN WATERRIJKE PROVINCIE 
In Friesland kennen we meer woorden voor water in 
al zijn vormen dan voor brood. Logisch; we hebben 
er al eeuwen mee te maken. Beekjes, rivieren, 
meren, vaarten, plassen, baggersloten en singels. 

We zijn onlosmakelijk door water verbonden. De 32 
kilometer lange Afsluitdijk verbindt de provincie met 
Noord-Holland. Het grootste gedeelte van de regio 
bestaat uit kustlijn en schitterende meren.

AFSLUITDIJK WADDEN CENTER
Totaalbeleving over Unesco Werelderfgoed Waddenzee, de 

Vismigratierivier, het IJsselmeergebied en niet te vergeten de 

Afsluitdijk zelf.

WATERCONNECTING BELEEFROUTE
Diverse beleefroutes voeren je langs de waterhotspots van de 

provincie. Met audio, film en bijzondere verhalen ontdek je de 

geschiedenis van het water. 

SKUTSJESILEN
Voel de wind door je haren. Ervaar Friesland vanaf een authentiek 

Fries zeilschip. 

SENSE OF PLACE 
Landschapskunst langs in de natuur van het uitgestrekte 

UNESCO werelderfgoed de waddenzee 

VLOOTDAGEN HARLINGEN
Nautisch Festijn in Harlingen die de start van het zeilseizoen 

betekent. Denk aan klippers, schoenen, tjalken en shantykoren. 

Highlights
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skyline

Elf steden 
& Dorpen
HISTORISCHE MINISTEDEN VERBONDEN DOOR WATER 
De historische Friese Elfsteden die zijn verbonden door 
water zijn vooral bekend van de Elfstedentocht. Alle 
elf steden bezoeken pas écht Friesland beleven. De 
sporen van het rijke handelsverleden en de vroegere 
zeevaart zijn in deze historische steden duidelijk 
zichtbaar. Elke stad heeft haar eigen charme. Rond 
de stille stadsgracht met de bolle bruggen van het 
kleine Sloten wonen nog geen 800 mensen, zestiende-
eeuwse bolwerken beschermen nog altijd het hart 
van Dokkum, in Franeker staat ‘s werelds oudste nog 
werkende planetarium.

1FOUNTAINS
Internationaal kunstproject waarbij elf topkunstenaars 

uit verschillende landen een fontein ontwikkelden. Elke 

stad heeft zijn eigen fontein. 

BEZOEK AAN HINDELOOPEN
Historisch Hindeloopen brengt je terug in de tijd. Geniet 

van de Hindeloopse klederdracht en slenter door de 

knusse straatjes. 

JOPIE HUISMAN MUSEUM
Deze schilder woonde in Workum en bracht het dagelijks 

leven in beeld. Het museum laat zijn werk en leven zien.

WEDUWE JOUSTRA DISTILLEERDERIJ EN PROEFLOKAAL
Al ruim 150 jaar en 6 generaties lang wordt hier in Sneek 

het bekendste drankje van Friesland gemaakt. 

ADMIRALITEITSDAGEN DOKKUM
Dokkum werd in 1596 de eerste vesting plaats van de 

Friese admiraliteit. Dit wordt jaarlijks uitbundig gevierd 

met een maritiem festival in september. 

Highlights
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iconen
BEROEMDHEDEN UIT DE PROVINCIE 
Bekend van ons platte land en 
nuchtere karakter, maar als het 
gaat om de Friese iconen steken 
we er met kop en schouders boven 
uit. Van Nationale Parken tot de 
Staten en Stinzen. De industriële 
indrukmakers als het Ir. D.F. 
Woudagemaal en het Eise Eisinga 
Planetarium. Kopstukken als Mata 
Hari, Escher en Alma Tademan. Om 
maar een paar van de oeh’s en aah’s 
die we in onze provincie rijk zijn te 
noemen. 16 17

WOUDAGEMAAL 
Het grootste functionerende stoomgemaal vind je in 
Lemmer. Uitgeroepen tot UNESCO werelderfgoed. 

DE AFSLUITDIJK 
De 32 km lange waterkering is om veel redenen een bezoek 
waard. Het beleefcentrum, op pad met een gids langs de 
kazematten of de kunstwerken van Daan Roosegaarde.

STATEN EN STINZEN 
De stinsen, waarvan er in Friesland meer dan 120 zijn, 
vertellen het interessante verleden van de Friese adel.  Het 
zijn de kastelen van Friesland.

EISE EISINGA PLANETARIUM 
Oudst werkende planetarium van meer dan 500 jaar oud 
vind je in de woonkamer van Eise Eisinga. 

STADSWANDELING MATA HARI
Deze vermeende spionne werd geboren in Leeuwarden. In 
een stadswandeling ontdek je het verhaal van Mata Hari. 

BONIFATIUS
Dokkum is de stad waar Bonifatius in het jaar 754 werd 
gedood. Bezoek de kapel of maak een rondleiding door de 
historische elfsteden stad. 

bekende frieZen



WADLOPEN
Met je voeten in het slik baan je een weg dwars door 

het natuurgebied van de Wadden. 

ORANJEWOUD FESTIVAL  
Internationaal klassiek muziekfestival in het 

schitterende parklandschap van Landgoed 

Oranjewoud. 

HEI IN BAKKEVEEN
Een van de grootste aaneengesloten bosgebieden 

van Nederland. Stap op de fiets of maak een lange 

wandeling. 

OPERA SPANGA 
Moderne italiaanse opera midden in de weilanden 

met de natuur als decor. Bezoek het Verona van het 

Noorden. 

NACHTVAREN 
Natuurgebied de Alde Feanen leent zich voor een 

unieke belevenis: varen in het donker met een 

fluisterboot. 

Highlights

Natuur
FRIESLAND ALS ÉÉN GROOT 
NATUURGEBIED
De vier nationale parken die Friesland 
rijk is, zijn natuurparels in groen en 
blauw. En de Waddenzee natuurlijk, 
UNESCO-Werelderfgoed en een uniek 
natuurgebied. Het Waddengebied 
is onlangs uitverkozen tot ‘Mooiste 
Natuurgebied van Nederland’ . 
Eindeloos genieten dus van unieke 
flora en fauna, heldere wateren en 
historische duinterpen. Verbonden 
door de klassieke Friese landschappen 
en doorweven van  wandelroutes, 
fietsroutes en vaarroutes. 

Secret 
Gem
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DARK SKY PARK TERSCHELLING
Ervaar de stilte en schoonheid van de nacht op het 

mooiste plekje van Terschelling

ZEEHONDEN SPOTTEN 
Vaar mee met de Robbenboot en kom oog in oog met 

een zeehond. 

OEROL FESTIVAL 
10 dagen lang is het hele eiland Terschelling één groot 

podium voor theater, kunst en muziek. 

FIETSEN OP DE EILANDEN
Must do op alle eilanden! Op de tandem, ebike of de 

opoefiets. Ga er op uit en ontdek het hele eiland. 

VLIEHORS EXPRESS
Maak een stoere tocht over de zandvlakte van 

Vlieland.

VERDWALEN IN DE DUINEN
De duinen en het strand zijn geschikt voor lange 

wandelingen

Highlights

wadden
ONTDEK DE EILANDEN
Wind door je haar, zout op je huid, omgeven 
door natuur. Op de Waddeneilanden laat je 
de hectiek achter je. Tijd krijgt een andere 
dimensie. Zodra je de veerboot pakt en 
over de Waddenzee uitkijkt, voel je je een 
ander mens. Je bent vrij om te genieten. 
Je hervindt jezelf. Ga wandelen, fietsen of 
hardlopen en zeker ook heerlijk eten. De 
grootste stranden van Friesland. Steek je 
voeten in het water en haal diep adem. 

Escape 
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overnachten

Beach Hotel De Vigilante
Amicitia
Bilderberg Landgoed Lauswolt
Hotel Galamadammen
Van der Valk Hotel Wolvega
Golden Tulip Tjaarda
Van der Valk Hotel Sneek
Sporthotel Iselmar
Van der Valk Hotel Drachten

Fletcher de Amelander Kaap
WestCord Hotel Noordsee
WestCord Hotel Schylge
WestCord Strandhotel Seeduyn
Hotel Nobel 

Grand Hotel Post-Plaza
Westcord WTC
Fletcher Stadhouderlijk Hof
Hampshire Oranje Hotel
Van der Valk Leeuwarden
Stenden Hotel

PLAATS
Makkum
Sneek
Beetsterzwaag
Koudum
Wolvega
Oranjewoud
Sneek
Lemmer
Drachten

Hollum-Ameland
Nes-Ameland
Terschelling-West
Vlieland
Ameland

Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden

AANTAL KAMERS
88
35
65
46
105
70
114
56
90

70
80
88
94
22

82
143
28
78
117
28

STERREN
4
4
5
3
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4

hotels
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Ook een toeristische groepsreis naar 
Friesland samenstellen? Neemt u 
dan contact op met onze Trade Desk. 
Het team weet alle ins en outs over 
de beste hotspots en activiteiten, 
resteaurants en hotels in Friesland. 
We denken mee, geven advies en 
brengen je in verbinding met de juiste 
bedrijven.  geeft advies en brengt je 
in verbinding met het juiste bedrijf of 
netwerk. 

MEER INFORMATIE:
www.friesland.nl/traveltrade
welkom@friesland.nl

bruggen 
bouwen
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