
    

Tourist information

Ontdek Beetsterzwaag 
met de arrangementen van  

B & B De Stookhutte

B & B De Stookhutte B & B De Stookhutte
Deelnemers arrangementen

w

         Beetsterzwaag Adel en Art                
      Beetsterzwaag G

olf                        
     Beetsterzwaag Lanterfant

Het adellijk hart 
van de Friese Wouden heet 

u van harte welkom!

•  Twee overnachtingen in de voormalige stookhut 
van landgoed Lauswolt

•  Culinair genieten in restaurants van naam en faam
•  Gratis fietshuur Golf & Countryclub Lauswolt

www.golfclublauswolt.nl - tel. 0512- 383590
Restaurant Golf & Countryclub Lauswolt

Restaurant LYF’S - www.lyfs.nl - tel. 0512 - 385538

 Restaurant Prins Heerlijck - www.prinsheerlijck.nl - tel. 0512 - 382455

Hotel-restaurant Het Witte Huis - www.wittehuisolterterp.nl
 tel. 0512 - 382222

Verblijf en ontbijt: 
B & B De Stookhutte - www.destookhutte.nl 

Reserveren: 06-11864505

Meer toeristische informatie over Beetsterzwaag op  
www.beetsterzwaagnatuurlijk.nl.

De Stookhutte is een Bed & Breakfast  
en gastenverblijf

Het romantische huisje middenin het dorp heeft een 
eigen ingang, badkamer, keuken, eethoek en tuin.

U logeert bij oud-journalist en  
Frieslandkenner Jan Arendz. 

De gastheer informeert u graag over de vele 
activiteiten in het dorp of over mogelijkheden voor 

dagtochten elders in de provincie.

B & B De Stookhutte
Jan Arendz, Kuiperslaan 4  
9244 AT Beetsterzwaag

Reserveren: 06-11864505

www.destookhutte.nl
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Beetsterzwaag adel en art Beetsterzwaag golf Beetsterzwaag lanterfant 
Twee overnachtingen inclusief ontbijt met  

streekproducten. Historische rondleiding met gids 
door adellijk Beetsterzwaag. 

€ 135,- p.p.

Inclusief bezoek aan museum Dr8888  
(Dada, De Stijl) of museum Belvédère in Oranjewoud 

(Noordelijke meesters van de 20ste eeuw). 

U luncht bij Prins Heerlijck. 
Uw diner is in Het Witte Huis. 

Beetsterzwaag is rijk aan historie én cultuur.  
Bezoek de galerieën (oa. Lauswolt, Wagemans, Terbeek, 

Van Harinxma). Of beleef de artistieke experimenten 
in Kunsthuis SYB. Maak en passent kennis met 700 jaar 
geschiedenis van adel en armoede. Bezoek ook veende-

rijmuseum It Damshûs te Nij Beets.

Muziektip: Kijk voor klassieke concerten in de dorpskerkjes 
op www.cultbee.nl.

Twee overnachtingen inclusief ontbijt 
met streekproducten. Golfles, clinic of green fee bij 

Golf & Country Club Lauswolt. 
 

€ 160,- p.p.* 

U kunt kiezen voor een lunch bij Golf & Country Club Lauswolt en een 
diner bij Prins Heerlijck. 

Of voor een lunch bij LYF’S en een diner bij  
Golf & Country Club Lauswolt. 

*Op basis van een privé golfles voor twee personen.  Meerprijs voor clinic en green fee.

Twee overnachtingen inclusief ontbijt met  
streekproducten. Lunch Het Witte Huis. Diner LYF’S.  

Aan te vullen met activiteiten naar keuze. 
 

Vanaf  € 125,- p.p.

Stel je eigen arrangement samen en geniet met volle teugen. 
Keuze uit arrangement 1 en 2 of uit onderstaande mogelijkheden. 

Want Beetsterzwaag heeft nog zoveel meer te bieden.

• Bezoek tropische Kas in overtuin Lycklamahûs

• Fietstocht door De Friese Wouden

• Boottocht met praam naar vogelkijkhut

• Huur sloep of zeilboot bij zeilschool De Veenhoop. 

Sportieve tip: 
Beetsterzwaag telt 65 kilometer aan mountainbike tracks 

(atb’s tegen meerprijs beschikbaar).
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