
                        Lanterfanten is:
      zinvol genieten van  
                    zorgeloze momenten
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Nederland heeft zo veel mooie plekken 

waar je gewoon lekker kunt zijn zónder 

planning. Waar je kunt dagdromen in een 

inspirerende omgeving. Maar ja, we zijn 

drukdrukdruk! Gelukkig heeft Libelle zeven 

lanterfantarrangementen samengesteld  

(natuurlijk met een fikse Libelle-korting!), 

om eens heerlijk tot rust te komen.

€ 35,-
kortiNG

anter
fa

Doen! 

in neDerlanD

L
nten

toerisMe

Gedreven door de wind (en natuurlijk hete 
lucht) zweef je in een luchtballon boven minia-
tuur Nederland en neem je letterlijk afstand. 
Haast bestaat niet. Alle tijd om het uitzicht en de 
fascinerende wolkenluchten in op je te nemen.

Luchtvlucht
U betaalt € 120,- (in plaats van € 155,-) per persoon. Dit is 
inclusief een ballonvaart van gemiddeld 1 uur, BTW, 
champagnedoop na afloop, luchtdoopcertificaat en wet-
telijke aansprakelijkheids-verzekering. Dit arrangement is 
geldig van 13 oktober tot en met 30 november 2008. In-
formatie en reserveren: Info@luchtballonvaart.com
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     Lanterfanten is:
      relaxed genieten
       van wat je ziet

€ 38,70
kortiNG

  
Voor een romantische gondel-
tocht hoef je echt niet naar Vene-
tië. Met een fluisterpunter is het 
heel ontspannen varen. In Giet-
hoorn vaar je onder bruggetjes, 
langs karakteristieke boerderijen 
en vervenershuisjes om vervol-
gens het wilde moerasgebied in 
te trekken. Zin in een terrasje? Leg 
je boot bij de steiger en vergeet 
de tijd.

Laat de wereld aan je 
voorbijtrekken
Je vaart zelf met een fluisterpunter (boot 
voor 1-6 personen, uitgerust met een 
eenvoudig te bedienen electromotor) en 
krijgt goede uitleg en het benodigde 
kaartmateriaal mee. 
Prijs: € 32,50 per boot per dagdeel, in-
clusief entree museum De oude Aarde 
(normale prijs is € 71,20).
Reserveer naar keuze een ochtendtocht 
van 10.00 tot 14.00 uur of een middag-
tocht van 14.00 tot 18.00 uur. Extra: een 
picknickmand € 10,- p.p. Startpunt: de 
woonboerderij van Sietske en Willem Jan 
de Jonge, Molenweg 2a, 8355 AT Giet-
hoorn (oude dorp Giethoorn-noord). Dit 
arrangement is geldig van 13 oktober tot 
en met 30 november 2008
Informatie en reserveren: 
tel. 0521-36 23 32.
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   Lanterfanten is:
           vrij rondwandelen  
in een mooie omgeving

Exclusief
LibeLLe  

arraNGeMeNt

toerisMe

Beetsterzwaag is de lanterfantplek bij uitstek. 
In het dorp is veel historie en groen waar je 
gewoon even te tijd voor moet nemen. Lekker 
slenteren langs de galeries en ateliers, antiek- 
en curiosawinkeltjes, de goud-en zilversmid  
en dan weer verschillende restaurantjes. 

Rondje Beetsterzwaag
Exclusief voor Libelle-lezers: rondleiding met gids van  
ongeveer 1,5 uur door Beetsterzwaag. 
Startpunt: restaurant Lyfs, Hoofdstraat 73, 9244 CM Beet-
sterzwaag of kijk voor routebeschrijving op www.lyfs.nl.
Data: 23 oktober, 1, 13 en 29 november 2008 om 10.00 
uur en om 12.00 uur. 
Prijs: € 6,50 per persoon inclusief ontvangst met koffie en 
iets lekkers plus de rondwandeling “Rondje Beetsterzwaag 
Rijk en Arm” van 7 of 12 km.
Inschrijving is mogelijk tot uiterlijk 5 dagen voor de  
gewenste datum. Stuur een mailtje naar  
info@beetsterzwaag.info. Voor meer informatie kijk  
op www.lanterfanten.nl.
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   Lanterfanten is:
        tijdloos genieten van
        kleine dingen waar je
                 héél blij van wordt

€ 30,50
LibeLLe

kortiNG
Wakker worden met uitzicht over eindeloos 
strand en het gekwetter van de zeemeeuwen. 
Direct na het ontbijt het strand op om schel-
pen te zoeken, de hele dag frisse zeelucht 
in te ademen en bij de lunch het eerste visje 
eten: een mini-vakantie aan zee.

Wind in de haren
Holiday Inn IJmuiden Seaport Beach ligt pal aan het strand 
met aan de ene kant het Nationaal Park Zuid-Kennemer-
land en aan de andere kant Seaport Marina. In het hotel is 
een restaurant, een bar met open haard, sauna, fitness en 
fietsverhuur.
De prijs van dit arrangement is € 124,50 per persoon i.p.v. 
€ 155,- (Libelle-korting € 30,50).  
Inbegrepen: 2 overnachtingen met ontbijtbuffet • gratis 
upgrade naar een superior-kamer met havenzicht • drie-
gangen keuzediner • warme chocolademelk met tarte tatin 
bij de open haard • vlieger voor op het strand • gebruik 
van sauna, stoombad en fitness.
Kinderen t/m 12 jaar slapen gratis op de kamer van hun 
ouders (maximaal 2 kinderen per kamer). Ook hun ontbijt 
en diner (kindermenu) is gratis!
Dit arrangement is geldig van 13 oktober tot en met 30 
november 2008 en op basis van beschikbaarheid. 
Informatie & Reserveringen: Holiday Inn IJmuiden Seaport 
Beach, tel. 0255–56 69 11, info@holidayinn-ijmuiden.nl of 
www.holidayinn-ijmuiden.nl Vermeld duidelijk dat het om 
de lezersaanbieding van Libelle 42 gaat.
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     Lanterfanten is:
        zorgeloos de tijd
         laten verstrijken

€ 9,50
LibeLLe

kortiNG
Lekker slenteren door het 
door het groen, even blijven 
hangen op een bankje, in het 
zonnetje een krantje lezen en 
vooral niets moeten. In het 
Amsterdamse Vondelpark 
lijkt het op een of andere 
manier altijd wel zomer! 
Heerlijk om op een van de 
terrassen met een drankje 
in de hand te kijken naar de 
joggers, skaters, af en toe een 
BN-er…    

terrasje pakken
Voor een fles Rosé met nootjes en 
olijven betaalt u € 13,50 i.p.v. de nor-
male prijs van € 23,- 
Dit arrangement is geldig van 13 ok-
tober t/m 30 november 2008.
Café Vertigo is gevestigd in het Film-
museum in het Vondelpark.
Adres: Vondelpark 3, 1071 AA Am-
sterdam. Tel. 020 – 612 3021 of kijk 
op www.vertigo.nl

toerisMe
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    Lanterfanten is:
    een veredelde vorm 
       van onthaasten

Exclusief
voor  

LibeLLe-LezeresseN

De natuur in Drenthe is zo 
mooi dat je eigenlijk niets 
liever wilt dan er de tijd voor 
nemen. Drenthe per fiets is wel 
zo leuk: in de herfst heb je die 
eindeloze Drenthse fietspaden 
bijna voor jezelf. Toch aan het 
fietsen? Fiets dan ook even 
langs een van Drenthes musea, 
zoals het klompenmuseum. 
Ooit geweten dat  klompen in 
Frankrijk zijn uitgevonden? 

Haast je langzaam
Exclusief voor Libelle gaat het klom-
penmuseum in Drenthe in oktober en 
november open. 
Data: vrijdag 17 oktober, dinsdag  
28 oktober, dinsdag 11 november, vrij-
dag 21 november. 
Prijs: € 5,- per persoon inclusief  
ontvangt met koffie/thee en plakje 
Drentse turf, rondleiding door het 
Klompenmuseum en fietsroute De Pa-
terwoldsemeerroute (40 km).  
Inschrijving: tot uiterlijk 5 dagen voor 
de gewenste datum. Stuur een mailtje 
naar info@klompenmuseum.nl.  
Voor meer informatie kijk op  
www.klompenmuseum.nl
Adres: Klompenmuseum Gebr.  
Wietzes, Wolfhorn 1A, 9761 BA Eelde. 
Tel. 050-309 11 81. 
Fietshuur: bij Installatiebedrijf Mulder 
Eelde, Hoofdweg 92, 9761 EL Eelde. 
Prijs: Libelle-lezeressen krijgen 25% 
korting en betalen € 5,75 per fiets  
per dag (in plaats van de normale prijs 
€ 7,-)
Reserveren van de fiets: tel. 050– 
309 1321 of info@muldereelde.nl
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Lanterfanten is:
  voedsel voor de geest 

Gratis
GLas cHaMpaGNe  

eN eeN fLes  
HuisWijN!

toerisMeW

Een strandwandeling is in elk seizoen de ideale manier 
om alle zorgen uit je hoofd te laten waaien. De wind 
laat haren wapperen en het geluid van de branding 
zorgt voor het Zen-gevoel. Met rode wangen en een 
frisse blik is het goed tafelen tijdens een diner-aan-zee. 

Diner-aan-zee 
Bij restaurant Het Zuiderbad aan het Zuiderstrand van Noordwijk krijgt 
u bij een diner voor 2 personen een welkomstdrankje (glas champagne) 
en een fles huiswijn (rood of wit) gratis.
Dit arrangement is geldig van 13 oktober t/m 30 november 2008.  
Wel even reserveren.
Informatie en reserveren: Restaurant Het Zuiderbad, Koningin Astrid-
boulevard 104, 2202 BD Noordwijk, tel. 071- 362 05 51 of kijk op 
www.zuiderbad.nl.
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