Vanaf woensdag 13 juni t/m zondag 9 september 2018
elke woensdag tot en met zondag

Adellijk wandelen in Beetsterzwaag
van 14.00-15.00 uur
Een rondleiding over de familiegeschiedenis van
Tinco Lycklama à Nijeholt
in Beetsterzwaag
Losse kaartverkoop Adellijk wandelen €5,00 per persoon
voor kinderen t/m 12 jaar gratis
Start:
Naast Pannenkoek restaurant Baboeshka, Beetsterweg 1
(op het westeinde van de Hoofdstraat)

Adellijk wandelen in combinatie met een bezoek aan de tentoonstelling
‘Tinco Lycklama, een Friese jonker in de Oriënt’
€ 8,00 per persoon
Kaartverkoop Hoofdstraat 17
Daarnaast biedt de Culturele Hoofdstraat van Beetsterzwaag u een
verscheidenheid aan restaurants, winkels,
het aangename Tropische kassencomplex en sfeervolle overtuinen.

Historische Rondleidingen
in en om Beetsterzwaag
2018
Voor onderstaande rondleidingen is aanvraag ten
minste 14 dagen van te voren noodzakelijk
Een rondleiding op maat is mogelijk
A. Historische rondleiding door het dorp (ca.90 min.)
U kunt de rondleiding ook combineren met een
bezoek aan de Tropische Kas (mei-oktober)
(max.12 pers. per gids)
€ 25,00 per gids
B. Route 'Om de West', deels door het dorp en deels
over het eeuwenoude Kerkepad West net buiten
het dorp (ca.90 min.)
(max.12 pers. per gids)
€ 25,00 per gids
C. Route ‘Om de Oost’ (ruim 2 ½ uur). Afstand ± 5 km. Start 10.00 uur
Koffiepauze bij hotel-restaurant ‘Het Witte Huis’
U komt o.a. langs Harinxmastate, landgoed Lauswolt
en in de Hippolytuskerk in Olterterp. De route loopt gedeeltelijk door het bos.
(minimum aantal deelnemers 5)
inclusief koffie en lekkernij
€ 15,00 per persoon
D.

Dag arrangement Arm-Rijk
Het arrangement start in ‘It Damshûs’ in NijBeets
Opgave bij voorkeur via ‘It Damshûs’ (06-83694095)
Op woensdag 11 juli, 15 augustus en 5 september

10.30-13.15 uur Film, rondleiding + lunch in ‘it Damshûs”
14.00-15.30 uur Rondleiding langs adellijke states in Beetsterzwaag
en een bezoek aan de expositie Tinco Lycklama, een Friese jonker in de Oriënt
€ 27,50 per persoon

Informatie en aanmelding:
Stichting Historisch Beetsterzwaag

Bij voorkeur telefonisch bij
mevr. S. Jelsma tel. 0512-383963 of per e-mail:
rondleiding@historischbeetsterzwaag.nl
www.historischbeetsterzwaag.nl

