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In de mooie zomermaanden worden in Zuidwest
Friesland allerlei (Friese) feesten en activiteiten
georganiseerd, zoals:
•
•
•
•

Skûtsjesilen op de Friese meren
Ballonfeesten en boerenbruiloft in Joure
Watersportevenement De Sneekweek
De Heamieldagen in Bolsward

• Verschillende markten en braderieën in de
omliggende dorpen en steden

Wij heten u graag welkom op onze
Boerderijcamping Zwinzicht

Kortom, er zijn talloze mogelijkheden om Friesland beter te leren kennen!

Fam. M. van Dijk
Boerderijcamping Zwinzicht
Trophornsterweg 2
8571 MX Harich (Friesland)
Tel: +31 (0) 6 - 12 145 209 of
Tel: +31 (0) 6 - 19 990 510
email: info@zwinzicht.nl
www.zwinzicht.nl
Aangesloten bij VeKaBo, VVV,
It Boerenhiem en
ANWB Kleine Campinggids
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Onze boerderijcamping ligt aan de rand van het
bosrijke Gaasterland, tussen de Fluessen en het
Slotermeer en op loopafstand van natuurgebied ‘t
Zwin, waar de camping zijn naam aan ontleent.

De Omgeving

Het dorp Harich ligt op een lange zandrug.
Dit is de noordelijke zandrug van het oude Gaasterlân, waarop aan de noordzijde de lage veenpolders aansluiten.
Gaasterland ligt in de Zuidwesthoek van Friesland
en wordt omringd door het IJsselmeer. Dit gebied
is één van de elf waardevolle cultuurlandschappen van Nederland. Het heeft een licht glooiend
landschap en u vindt er o.a. bossen, meren,
stranden en historische plaatsen. Dit prachtige reruiterpaden. Zuidwest Friesland heeft een eigen
stranden en surfvoorzieningen aanwezig.

Het winkel- en uitgaanscentrum Balk ligt op 2 km
afstand van onze camping. Het is een gezellig
dorp met veel oudheden.

Ook is het de moeite waard een bezoek te brengen aan de verschillende dorpen en steden, zoals:
Bolsward, Hindeloopen, Joure, Sloten, Sneek,
Stavoren en Workum.

Kamperen in de schoonste lucht van Nederland!
• Ruime staanplaatsen (25), zowel beschut als
met vrij uitzicht (ook geschikt voor campers)
• Electrische aansluiting (6 ampère)
• Uitstekende sanitaire voorzieningen met
vloerverwarming
• Invalidentoilet met wastafel en douche
• Wasmachine, droogtrommel en koelkast
• Afwasplaatsen met warm water
• Speelweide met speeltoestellen
• Skelters en traptrekkers
• Toeristische informatie
• Broodjesservice (juli en augustus)
• Boerenijs
• Activiteiten voor jong en oud (hoogseizoen)
• Gratis wifi

