


Het arrangement 

 
 
Uw dag zal bestaan uit een ontdekkingsreis langs het planetarium in Franeker, 
gevolgd door een smakelijke lunch bij Hotel de Groene Weide te Bolsward.  
Aansluitend ontdekt u de wereld van bier bij bierbrouwerij annex distilleerderij 
Us Heit in Bolsward. 
 
 

Koninklijk Eise Eisinga Plantearium, Franeker 
Entree planetarium incl. toelichting, koffie met appeltaart bij Brasserie  
de Stadstuin. 
 

Hotel de Groene Weide, Bolsward 
Friese koffietafel bestaande uit diverse broodsoorten: wit, bruin, rogge, suiker, 
krentenbrood en beschuit. Beleg: 2 soorten kaas, 4 soorten vleeswaren en divers 
zoet beleg. Koffie, thee, melk of karnemelk naar keuze. 
 

Friese Bierbrouwerij Us Heit, Bolsward 

Entree en rondleiding door de brouwerij annex distilleerderij met na afloop een 
biertje of likeurtje naar keuze. 
 
 
De kosten bedragen € 32,00 per persoon. Het arrangement is beschikbaar vanaf 
25 personen. Groepen kleiner dan 25 personen kunnen alleen tijdens de reguliere 
openingstijden bij de deelnemende bedrijven terecht. Heeft u vragen of wensen 
betreffende een aangepaste dagindeling? U kunt vrijblijvend contact opnemen 
met één van ons, wij passen het arrangement graag naar uw wens aan. We stel-
len de begin- en eindtijden in overleg met u vast. 



Koninklijk Eise Eisinga Planetarium  
Franeker 

 

De Planetariumkamer is waar het allemaal 'om draait' in het Eise Eisinga  
Planetarium. 
 

De Planetariumkamer met daarin het model van ons zonnestelsel, de zon met de 
6 planeten die eromheen draaien en het indrukwekkende raderwerk vormen het 
oudste werkende planetarium ter wereld. Tijdens uw bezoek krijgt u uitleg in de 
Planetariumkamer.  

 
Maar er is meer te zien! De voormalige wolkammerij van Eisinga, astronomische 
instrumenten, een documentairefilm, wisselende exposities en aandacht voor  
moderne sterrenkunde. Sinds 2016 is de interactieve vaste expositie ‘De Ruimte’  
te bezichtigen. 

 
Beleef hoe Eisinga woonde in het historische woonhuis en blader digitaal door  
zijn prachtige wiskundige en astronomische handschriften! 

 
U begint met koffie/thee en appeltaart in  
Brasserie De Stadstuin. Deze gezellige  
brasserie is gevestigd in de voormalige  
koffiebranderij van de familie Van Balen,  
helemaal in art-nouveau. Daarna kunt  
u het Planetarium gaan ontdekken! 



Hotel de Groene Weide 

Bolsward 

 

Net buiten het centrum van Bolsward is Hotel de Groene Weide gevestigd, het  
hotel ligt op loopafstand van het gezellige stadscentrum. Tegenover het hotel 
vindt u het busstation.   
Bolsward is één van de Friese Elfsteden met een rijke historie. Het is niet de  
grootste stad, wel een pareltje. Een stad om van te houden. Om heerlijk rond te  
dwalen, langs de grachten, langs de vele monumenten en door het prachtige park.  
 

Wij verzorgen bij dit arrangement een heerlijke Friese lunch. Onze gastheer bereid 
alles vers voor u. Er staat een variatie aan lekkernijen voor u klaar, diverse brood-
soorten: wit, bruin, rogge, suiker, krentenbrood en beschuit. U heeft keuze uit 2 
soorten kaas, 4 soorten vleeswaren en uiteraard zoet beleg. Dit alles onder het  
genot van een kop koffie, thee of melk.  

 
Gastvrijheid staat bij dit kleinschalige Friese hotel hoog in het vaandel.  Heeft u 
speciale dieetwensen? Wij horen het graag zodat wij hier rekening mee kunnen  
houden.  

 

 



Friese Bierbrouwerij Us Heit 

Bolsward 

 

De Friese Bierbrouwerij uit Bolsward is een klein familiebedrijf, die maar liefst acht 
verschillende speciaalbieren brouwt. Voor het brouwen van Us Heit speciaalbieren 
wordt uitsluitend gebruik gemaakt van natuurlijke ingrediënten: geselecteerde 
granen als gerst en tarwe, hop voor een kruidig aroma en biergist. De gekozen 
brouwmethode resulteert in een karaktervol bier met een stoer uiterlijk, een  
aangename natuurlijke geur en een krachtige, onderscheidende smaak.  
Wie Us Heit bier drinkt, proeft Friesland.  
 
Tijdens de rondleiding krijgt u uitgebreide tekst en uitleg over de ontstaansgeschie-
denis van het bier en het brouwproces, vroeger en nu. Sinds 2002 wordt er ook 
whisky gestookt genaamd Frysk Hynder dat minimaal 3 jaar op houten vaten 
wordt gelagerd. Ambachtelijk gedistilleerd met alle eigenschappen van het  
rasechte Friese paard: krachtig, eigenzinnig en in een uiterlijk fraaie vorm gegoten 
De Friese Bierbrouwerij is in 2010 tevens begonnen met het maken van Frysk 
Famke likeuren. Het productieproces van deze producten wordt tijdens de  
rondleiding uitgebreid uitgelegd. 

 

 



Contactgegevens 
 

 

 


