
   Overdekt zwembad en sauna
   Uitstekend restaurant
   Excursies naar o.a. Sneek en 

       Giethoorn
   In de omgeving kan je 

       prachtige fietstochten maken

PULMONALE HYPERTENTIE-VERENIGING VOOR DE EERSTE MAAL 
OP WEEKEND

3-daagse reis naar Friesland van vrijdag 6 oktober tot zondag 
8 oktober.

Hotel Galamadammen
Hotel Galamadammen ligt op ongeveer 350km van Gent en is prachtig gelegen tus-
sen 2 meren: De Morra en de Flussen. Vanop het terras aan het water zien we de boten 
passeren richting het Ijselmeer.

Het hotel heeft een uitstekend restaurant met zicht op de meren, zeer ruime kamers 
en een prachtig overdekt binnenzwembad met heerlijk lekker water. Er zijn 2 bars (bar 
aan het restaurant en het havencafé en er is een mooie binnentuin. Het hotel staat 
gekend omwille van zijn lekkere keuken. 

Friesland - Hotel Galamadammen

Prijs: 240 euro o.b.v. verblijf op 2-persoonskamer. Single kamer op aanvraag.

Inbegrepen: 3-daags verblijf (2 nachten), busreis (dagreis), verblijfshotel, Half pension 
inclusief aperitief (3 gangenmenu,uitgebreid ontbijtbuffet), alle bovenvermelde 
excursies en een ervaren Intersoc reisleider gedurende de hele reis. 

Niet inbegrepen: inkomgelden, drank bij maaltijden, middagmaaltijd, eventueel 
annulatieverzekering (€2 pp/dag). 

Wenst u thuis afgehaald te worden om naar de vertrekplaats gebracht te worden, dan 
kan Intersoc dit voor u regelen ? U betaalt rechtstreeks aan de vervoersmaatschappij. 

Voor meer info of inschrijvingen : 

Christophe.Caulier@intersoc.be
0475 62 04 95

Gelieve volgende gegevens te mailen voor inschrijving: naam, adres, rijksregisternummer van alle 
deelnemers. 

Adres hotel Galamadammen:

Galamadammen 1
8723 CE Koudum
Nederland



Programma

Dag 1: Belgie (OPSTAPPLAATS KORTRIJK-GENT-ANTWERPEN) - Koudum
Vertrek met de bus richting Friesland. Eigen lunchpakket. Rond 13 uur brengen we een bezoek aan één van de elf steden: Sloten. We 
bezoeken dit prachtige stadje dat tevens 1 van de 11 steden is.
Je maakt een stadswandeling met niemand minder dan Pieter Haringsma, de stadsomroeper van Sloten. Deze stadsomroeper, die in 
het verleden zesmaal Nederlands kampioen is geweest, zal je op de hoogte brengen van wat er achter menig gevel schuil ging. (€3pp 
supplement)
Na wat vrije tijd, rijden we omstreeks 15 uur door naar ons hotel waar we ons kunnen installeren op de ruime kamers.. Wie wenst kan na 
de installatie nog eens de benen strekken naar het dorpje Koudum (+/- 1 km wandelen – volledig vlak). De anderen kunnen gebruik 
maken van de vele faciliteiten van het hotel, o.a. het binnenzwembad, sauna, biljart…). Rond 19 uur worden we uitgenodigd voor een 
aperitief met aansluitend het avondmaal.

Dag 2: Hindeloopen – Sneek
We vertrekken na het ontbijtbuffet naar een beroemd Elfstedendorpje: Hindeloopen. Facultatief :Bezoek aan het Fries schaatsmu-
seum (€2.5). Hier ligt o.a. de afgevroren teen van één van de deelnemers en je ontdekt er alles over de incognitodeelname van Koning 
Willem Alexander aan de Elfstedentocht.  We bezoeken de grootste overdekte rommelmarkt van Nederland (volgens de eigenaar 
althans). Hierna heeft u nog wat vrije tijd. Je kan onder andere een wandelingetje maken op de afsluitdijk. Van hieruit zie je het Ijselmeer!
Hierna rijden we door naar Sneek. U krijgt eerst tijd voor een vrij middagmaal. Wie wil kan omstreeks 14uur de slijterij en stokerij van de 
beroemde Friese rank Berenburg bezoeken: de Weduwe Joustra (supplement €5 pp inclusief  rondleiding en degustatie). Hierna krijgt u 
nog vrije tijd om het mooie Sneek verder te bezoeken.

Dag 3: Koudum – Luttelgeest – Giethoorn
In Luttelgeest kan u de grootste orchideeënhoeve van Europa bezoeken (supplement €12pp): dit is echt de moeite. U vindt er orchi-
deeën van uit diverse werelddelen.  Hierna rijden we door naar Giethoorn, ;gekend omdat de inwoners slechts met een boot tot aan 
hun huis geraken. Vrij middagmaal + vrije tijd. 

Formule
Halfpension in samenwerking met lokale hotelier en rookvrij hotel

Voorzieningen
•	 PH-gespecialiseerd	verpleegster	aanwezig	en	voorziening	van	rolstoelen	mogelijk	indien	gewenst
•	 Heb	je	in	hotel	Galamadammen	zuurstof	nodig,	neem	dan	contact	op	met:	Colle	Wim	(voorzitter	vereniging),	0471/40	90	81,	

colle.wim@gmail.com

Logies
•	 Verwarmd binnenzwembad, restaurant en groot terras
•	 Eenpersoonskamers mits toeslag en tweepersoonskamers
•	 Kamers met badkamer met douche/bad, apart toilet, tv, radio, telefoon en koffie- en thee 
•	 Jachthaven en havencafé

Restauratie
•	 Ontbijtbuffet
•	 ‘s Avonds 3 gangen menu met telkens aperitief vooraf
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