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TOERISME

gazon,een
parkachtige
.
eenprachtig
tuinvolrododendronhagen.
Eenvorstelijke
oprijlaan,
je overde rodeloperlandgoedLauswolt
compleet,
is het Cinderella-gevoel
Wanneer
binnenstapt,
Frieslandmet zijn prachtigemeren en historischestadjestrekt iederjaar veel toeristen. De zuidoosthoekvan Frieslandmaakt
deel uit van de Friese\flouden en doet bijna Drentsaan.Hier vind je bossen,heide,
zandverstuivingenen weilanden.Aan de
rand van het deftige dorpje Beetsterzwaag
ligt een heusFrieslandgoed,Lauswolt.

snelvervelenin het hotel. Er is een beautycentrum,een zwembad,saunamet Tirrks
stoombaden een tennisbaan.
Of je maakt
een ommetje in het bos achterhet hotel.
Je loopt dan vanzelf langsde boerderij die
al Lauswoltheette,nog voordat het landgoed werd gebouwd.De geruchtengaan
dat RutgerHauer de huidige bewoner is.

gasten
Beroemde

Dorpmethistorie

LandgoedLauswoltis passindsde jaren
vijftig een hotel. Daarvoorwerd het
landhuisbewoond door jonkheren,baronnen en freules.Ën nog steedstrekt deze
bilzondereplek bilzonderegastenaan.In
2004 schijnt prinsesMáxima op landgoed
Lauswoltte hebbenovernacht,vanzelfen vorig
sprekendin een van de royalsalfes
jaar hebbenalle prinsenen prinsessen
van
het koninklijk huis op het gazon gepick'llna
Turner en Mick Jaggerzijn ook
nickt.
gesignaleerdin Lauswolt.Naastkoninklijk
slapen,kun je ook vorstelijk eten op het
landgoed.Restaurant'DeHeeren van
Harinxma'heefu
in 2001 eenMichelin-ster
gekregen.

Het landgoedstaatniet voor niets in
Beetsterzwaag.
Al in de negentiendeeeuw
vestigdenzich hier adellilkefamiliesen
dat is nog steedsterug te zien aan de
mooie statigehuizen in het dorp. Zet de
auto of Êetsaan de kant en wandel eens
op uw gemakdoor de Hoofdstraat.Bi.jhet
hotel kunt u de wandelroute AáelrijkBeet(S km) krijgen met leuke achterste,zwaag
grondinformatie.
U kunt natuurli;kook gewoon op de
bonnefooi gaanen een kilk;e nemenbil de
galerietjesof leukewinkeltjesalsAntiek s
Blikvangers(met boerentafelsen kastenuit
Frankrijk)of Voudhof. Verrassendis het
park achterhet gemeentehuis(Lycklamahus, Hoofdstraat 80) en de overtuin van
het Lycklamahuswaar een tropischekas
staatmet citrusbomenvan wel zeventig
jaar oud. Een leukeplek om iets te drinken
of te eten (bij mooi weer in de terrastuinl)
is restaurantPrinsHeerlijck, dat z'n naam
eer aandoetwant je kunt er heerlijk eten

Tênnissen
of naarde sauna?
Naasthet bordesin het historische
deel van het hotel is een terrasmet een
prachtig uitzicht op het gazon en het
golÊterrein.Helemaalnieuw dit jaar is het
lounge-terrasop het gazon.Je zult je niet

Libelle-aanbieding
r Tweedaagsarrangementvanaf€ 142,50per persoon
Libelleheeft in samenwerkingmet viersterrenhotel Bilderberg
LandgoedLauswolteen geweldigarrangementsamengesteld.
Prijs
krijgenper persoonminimaal€ 10,-korting.
Libelle-lezeressen
prijs
van
dit arrangementbedraagt€ 142,5Aper
De speciale
persoon(normaleprijs€ 152,50per persoon).Bij aankomstop
vrijdagen zaterdagbetaaltu € 165,00per persoon(normaleprijs
per persoon).
€177,50

Vij vonden de crêpe met spinazieen
roomkaaseen gerechtom een keer voor
terug te komen.

Fietsen
doorOpsterlán
Als u gebruikmaaktvan het arrangement,
dan heeft u ook een fietster beschikklng.
Vanuit het hotel kunnenverschillende
fietsroutesworden gevolgd.Vij kozen
van 23 kilovoor de Opsterlànpaad-route
meter.\íel even opletten in het begin'
dezeroute kent namelilkeen west- en een
oostvariant.\Wij namende westvariant,
een mooie route waarbijje door bossen
fietst,langsheideveldenen ook langsvaarten waar schepenvroegerfurf afvoerden.
Op het stuk tussenJubbegaen Corredlik
na (hier fietsje langseen autoweg)is het
lekker rustig fietsen.
In Conedijk zijn verschillendeterrasjes
om wat te drinkenof je loopt evenbinnen
Opsterlàn(Hoofdbi; het streekmuseum
straat59, naasthet VVV).
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O In openluchtmuseum
It Damsh0szieje hoeveenarbeidersvroegerleefden
en werktenin Opsterlán.
(te|.0512-46
1599
of www.darnshus.nl).
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Inbegrepen
o Ontvangstmet koffieof thee en Friessuikerbrood.
. Eengastronomischviergangendinerin restauÍant
'De Heerenvan Harinxma'met 1 Michelin-ster.
o Versfruit op de hotelkamer.
o Overnachtingop een comfortabelehotelkamer.
o Vrij gebruikvan sauna,zwembaden stoombad.
o Gratisfietshuur.
Niet inbegrepen
€ 40,- pe: nacht.
Toeslageenpersoonskamer
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