
PERSBERICHT 

 
VIER DE MAAND MEI BUITEN, GA HET WATER OP! 

 

EARNEWÂLD – Breng je meivakantie door op het water en geniet van de prachtige natuur van 

Friesland. Begin mei organiseert It Fryske Gea diverse mooie vaarexcursies voor jong en oud, met op 

5 mei speciale vaarexcursies langs het WOII monument in Nationaal Park de Alde Feanen. Ook is 

het bezoekerscentrum en de Lancaster expositie dagelijks geopend, van 10-17 uur.  

 

Vaarexcursies 
Bekijk onze natuurgebieden eens van een andere kant en stap aan boord van ‘De Blaustirns’ tijdens één van 

onze vaarexcursies.  

 

Excursie: Beleef de natuur in de Alde Feanen vanaf het water 

Datum: donderdag 2 mei (16.00 – 18.00 uur) 

vrijdag 3 mei (10.30 – 12.30 uur) 

vrijdag 3 mei (13.30 – 15.30 uur) 

zaterdag 4 mei (10.30 – 12.30 uur) 

zaterdag 4 mei (13.30 – 15.30 uur) 

Locatie:  Nationaal Park De Alde Feanen, startlocatie het bezoekerscentrum 

Kosten:     deelname is voor leden van It Fryske Gea op vertoon van de ledenpas € 6,- (t/m 12  jaar € 3,-)  

en niet-leden betalen € 9,- (t/m 12 jaar  € 5,-) 

Opgave:  uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur) via www.itfryskegea.nl/meivakantie  

of 0511 – 53 96 18 

 

Excursie: Vaarexcursie reeën spotten in de Alde Feanen (12+) 

Datum: donderdag 2 mei (19.00 – 21.00 uur) 

Locatie:  Nationaal Park De Alde Feanen, startlocatie het bezoekerscentrum 

Kosten:     deelname is voor leden van It Fryske Gea op vertoon van de ledenpas € 6,-  

en niet-leden betalen € 9,-  

Opgave:  uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur) via www.itfryskegea.nl/meivakantie  

of 0511 – 53 96 18 

 

Excursie: Varen langs bijzonder mo(nu)ment Lancaster R5682 

Datum: zondag 5 mei (10.30 – 12.00 uur) 

zondag 5 mei (12.30 – 14.00 uur) 

zondag 5 mei (14.00 – 15.30 uur) 

zondag 5 mei (15.30 – 17.00 uur) 

donderdag 2 mei (19.00 – 21.00 uur) 

Locatie:  Nationaal Park De Alde Feanen, startlocatie het bezoekerscentrum  

Kosten:     deelname is voor zowel leden als niet-leden van It Fryske Gea € 5,- (t/m 12 jaar € 3,-)  

Opgave:  uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur) via www.itfryskegea.nl/meivakantie  

of 0511 – 53 96 18 

 

Bezoek voor meer informatie de website www.itfryskegea.nl 
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