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ONDERWERP

HORECAGELEGENHEDEN
Wie in Sneek uit eten wil heeft volop 
keuze. De horecagelegenheden aan onder 
andere de Marktstraat, het Grootzand, het 
Schaapmarktplein, de Wijde Noorderhorne en 
de Leeuwenburg, maar ook buiten het centrum, 
hebben een breed aanbod. Van lunchrooms tot 
Grieks en van Surinaams tot tapas en Hollandse 
dis. Over culinair genieten hoef je je geen zorgen 
te maken! Daarna lekker borrelen? Tuurlijk! 
Kleine cafeetjes, kroegjes, clubs of grandcafés, 
ze hebben alle ingrediënten voor een heerlijke 
avond genieten. 

DE STAD SNEEK IS VOOR IEDEREEN 
De muziekliefhebber, de 
watersporter, het winkelend publiek 
en alles dat daar tussenin zit. De 
stad leent zich uitstekend voor 
stadswandelingen en winkelen, maar 
ook voor een heerlijke zorgeloze 
zomerdag op het water. De dag 
afsluiten op het terras, met op de 
achtergrond livemuziek dat door de 
winkelstraten van Sneek klinkt. of 
te voet door de binnenstad, waar je 
wordt omringd door de geschiedenis 
van deze stad. De eeuwenoude 
gevels kijken al honderden jaren neer 
op de straatjes en pleintjes, waar 
vroeger de karren vol specerijen 
voorbij hobbelden.

SNEEK een wervelende stad!
Beerenburg wordt al zes generaties volgens 
authentieke receptuur geproduceerd en is 
zeker een bezoekje waard.

OVERNACHTEN IN SNEEK 
In de stad zelf en aan de rand van de stad 
zijn genoeg overnachtingsmogelijkheden. 
Van goed verzorgde campings tot hotels 
en Bed & Breakfast, voor elk budget is er 
wat. Het echte watersportgevoel ervaren? 
Overnachten op een boot, sloep of zeilschool 
behoort ook tot de mogelijkheden!

CULTURELE EVENEMENTEN 
Deze zomer staat weer een groot scala 
aan activiteiten gepland. Culinair, 
sportief en cultureel. En dit jaar, in 
kader van Leeuwarden-Fryslân 2018, 
speciaal op muzikaal gebied: At the 
Watergate. Een groots muzikaal festival 
tijdens Hemelvaart op vele podia door 
het hele centrum. Daarnaast is het 
in juli heerlijk bourgondisch genieten 
tijdens de zomereditie van Lekker 
Sneek. De Marktstraat vult zich met 
kleine pop-up restaurants waar vele 
horecagelegenheden hun culinaire 
specialiteiten aanbieden. Goed voor een 
heerlijke zomerse middag.

VAN WATERSKIËN TOT ZEILBOTEN HUREN – 
WATERSPORT IS VOOR IEDEREEN 
Waar je je in de binnenstad ook bevindt, de omringende 
grachten geven het authentieke karakter aan de stad. Dat 
maakt Sneek uitstekend geschikt voor wateractiviteiten 
zoals suppen, kanoën en veel meer. Bij recreatiegebied 
De Potten, een recreatieplas dat aan het Sneekermeer 
ligt, is in de zomer van 2017 een gloednieuwe 
waterskibaan aangelegd. Hier vermaak je je al gauw. 
Rustig genieten van de wateren die Sneek te bieden heeft 
kan ook. Het huren van een zeilboot, sloep of motorboot 
is zo gedaan en je bent vrij om Sneek vanaf het water te 
leren kennen. 

SNEEK BIJ REGEN
Slecht weer in Sneek hoeft niet vervelend te zijn! Meer dan vijf jaar 
geleden werd Sneek verrijkt met de komst van Theater Sneek, waar 
bekende en onbekende Nederlanders het publiek vermaken met 
muziek, cabaret en entertainment. Ideaal voor een heerlijk avondje. 
Daarnaast beschikt Sneek over een bioscoop en twee Friese musea. 
Het Nationaal Modelspoor Museum ligt naast het hoofdstation, dat 
in 1883 gebouwd is. Het Fries Scheepvaartmuseum is gevestigd op ’t 
Kleinzand. Ga er terug in de tijd en beleef de historie van Friesland 

op interactieve wijze, voor alle leeftijden.

CADEAUWINKELS & SPECIAALZAKEN 
Er zijn zoveel kleine knusse winkeltjes met unieke musthaves dat 
shoppen in Sneek een ervaring op zich is. Vanaf het winkelhart 
-het Schaapmarktplein- kun je alle kanten op. In de straten 
worden de oude gevels gecombineerd met modernere etalages van 
grote en kleine winkeltjes. De winkels hebben van alles te bieden, 
ook unieke Sneker producten. De echte smaak van Sneek ervaren, 
doe je natuurlijk tijdens een proeverij bij Weduwe Joustra. Haar 

SNEEK IS MORE
Sneek is a lively water sports town, but there’s more 

to Sneek! Besides water sports and the lake (Sneekermeer), 
Sneek has much more to offer. The town is richly endowed 
with ancient monuments and townscapes, has several 
museums, a pleasant and varied shopping area and is full of 
pavement cafes bars and restaurants. You can experience a 
day in Sneek in many ways. Through a walking tour, a tour 
by boat or by bike, you name it!

SNEEK IST MEHR
Sneek ist eine quicklebendige 

Wassersportstadt, aber Sneek ist noch viel mehr! 
Neben dem Wassersport und dem See namens 
‘Sneekermeer’ hat Sneek noch viel mehr zu 
bieten. Die stadt besitzt Baudenkmäler und alte 
Stadtviertel, diverse Museen, ein gemütliches und 
vielseitiges Einkaufszentrum und bietet viele Lokale 
mit Terrassen, Cafés und Restaurants. 
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Shoppen
IN SNEEK 

1 SHABBY CHIC
Voor ieder wat wils  
Heb je het winkeltje op de Jousterkade al eens gezien? 
Shabby Chic is een lifestyle kledingwinkel in Sneek. 
Hier vind je leuke én betaalbare kleding, schoenen, 
sieraden, horloges en (woon) accessoires. Vaak zijn er 
leuke acties. In dit knusse winkeltje is voor ieder wat 
wils! 
Jousterkade 1a -  8601 BN Sneek – (06) 52241522
shabbychic.style

3 IDENZA SNEEK
Let’s go shopping!  
De nieuwste schoenentrends en –brands 
vind je bij Idenza! Het assortiment 
bestaat ui damesschoenen, herenschoe-
nen en kinderschoenen. Met me erken 
als Converse, Adidas, Rehab, TOMS, VIA 
VAI, New Balance, Vans en Nike. Behalve de 
‘shoes’ hebben zij ook de ‘stuff ’ die bij jou en je 
schoenen past. So let’s go shopping? 
Oosterdijk 54 - 8601 BV Sneek – (0515)  411 729
www.idenza.nl

2 ZUIVELHOEVE SNEEK
De lekkerste winkel van Sneek!  
De geur van deze ‘lekkere winkel’ komt je 
buiten al tegemoet. De Zuivelhoeve heeft 
een uitgebreid assortiment van binnen- en 
buitenlandse kazen, vers gebrande noten, tapas 
en natuurlijk de welbekende Zuivelhoeve emmertjes. Lekkere, 
authentieke producten met een eerlijke basis. In de winkel kun 
je altijd alles proeven. Ze helpen je graag met adviezen over de 
mooiste producten. Of je nu op zoek bent naar een bijzondere 
boerenkaas, een prachtige blauwader kaas, lekkere vers gema-
rineerde olijven of naar HEKS’NKAAS®. Daarnaast worden alle 
noten in de winkel zelf gebrand! Oant sjen yn Snits!
Kruizebroederstraat 44-46 - 8601 CM Sneek - (0515) 433 154
www.zuivelhoeve-sneek.nl

4 DIS EN THAT
De kookwinkel, waar genieten, mooie 
producten en kwaliteit altijd op  
nummer één staan!  
Dis en That is een winkel en webshop met mooie produc-
ten op het gebied van koken, tafelen, woonaccessoires en 
nog veel meer! Met een scala aan merken is Dis en That 
zeker een bezoekje waard. Neem gerust een kijkje, de mede-
werkers helpen je graag!  
Oosterdijk 25 - 8601 BP Sneek- 0515 412 006
www.disenthat.nl

5 ANWB
Laten we gaan!  
Nadat de ANWB intrek had genomen in 
het voormalige pand van de DA aan de 
Oosterdijk waren de reacties lovend; een 
prachtige nieuwe winkel. In de winkel is 
het assortiment gericht op de seizoenen. 
Of je nu van wandelen, fietsen of eropuit 
gaat met de auto houdt, in de ANWB-win-
kel vind je alles om goed voorbereid en 
zorgeloos van elk seizoen te genieten. Van 
stevige wandelschoenen tot duidelijke 
reisgidsen en van handige rugzakken tot 
comfortabele kleding. Tot ziens in onze 
nieuwe winkel!
Oosterdijk 2 - 8601 BT Sneek –  
(088) 269 3580
www.anwb.nl

6 TROMP FASHION
De herenmodezaak in hartje Sneek  
Bij Tromp Fashion vind je een zeer uitgebreide collectie stijl-
volle herenmode van de hoogste kwaliteit. Van casual, jeans tot 
zakelijk. Elk seizoen presenteert Tromp Fashion de nieuwste 
collecties uit binnen- en buitenland met bekende merken als Na-
papijri, Paul & Shark, Olymp, Parajumpers, Vanguard, Cavallaro 
Napoli, Gant en vele andere. Kom eens langs bij Tromp Fashion 
en laat je verrassen door het ruime assortiment.
Wijde Burgstraat 9 - 8601 CC Sneek – (0515) 412193
www.trompfashion.nl

7 VAN DER VELDE BOEKEN
Voor leesplezier  
Iedere boekliefhebber kan bij ons zijn hart 
ophalen aan een uitgebreid assortiment boe-
ken. Of u nu op zoek bent naar literatuur of 
de laatste wateralmanak, een mooie cd of een 
jeugdboek, wij hebben het allemaal in huis. 
Naast boeken en tijdschriften hebben wij ook 
originele wenskaarten, cadeaus, muziek en 
films. U bent van harte welkom om rond te 
dwalen in onze grote en gezellige boekhandel.

Kruizebroederstraat 36 - 8601 CM Sneek – 
(0515) 423 900 
www.boekhandelvandervelde.nl
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UITTIPS VOOR GROEPEN

In de stad bieden meerdere ondernemers arrangementen aan voor groe-
pen, die gegarandeerd voor een onvergetelijke belevenis zorgen. Voor 
bedrijfs- en personeelsuitjes, events, vrijgezellenfeesten en alle andere 
groepsarrangementen kun je in en om Sneek terecht. Boerengolf op het 
Starteiland, stadsspellen, suppen, sloepentochten en nog veel meer. 

GRACHTVERMAAK
Met kleine en grote groepen kun je ook de 
grachten in Sneek bevaren. De Ald Frys-
lan biedt tochten door en rondom Sneek 
aan, met een schipper. Voor de kleinere 

gezelschappen kun je op de grach-
ten ook fluisterbootjes zonder 

schipper huren. De actieve groep 
kan het water rond de stad al 
‘suppend’, ofwel Stand Up Pad-
dlend, verkennen. Het leuke is, 
dat je zo ook een stuk van de 

Elfstedentocht aflegt. Met het 
supboard kun je door de grach-

ten, onder de stadse gewelven door 
en langs of zelfs onder de Waterpoort 

door. Zo beleef je de stad op een heel 
andere manier!

WATERSKIËN IS PUUR PLEZIER
Niet alleen leuk om te doen, maar ook om naar te kijken! 
Waterskiën. En daarvoor heb je niet meer een snelle boot nodig. 
Sinds vorig jaar is Sneek een waterskibaan rijker. Vanaf de 
steiger word je zo aan de kabel het water op getrokken. Probeer 
maar eens een hele ronde te blijven staan! De waterskibaan is 
gelegen aan gelegen aan het Sneekermeer, in recreatiegebied 
de Potten, net buiten de stad. 

Vanaf het terras aan de waterskibaan kun je alle activiteiten 
volgen. Hier kun je zowel met grote groepen als met kleine ge-
zelschappen terecht. Reserveren is wel zo handig. Geschikt voor 
kinderen vanaf 10 jaar. 

SNEEK OP MAAT
Weet je niet precies hoe je een dag in 
Sneek het beste in kan vullen? Dan kan 
organisatiebureau ‘Sneek op Maat’ wel-
licht uitkomst bieden. Voor zowel grote 
als kleine groepen organiseren zij de 
groepsaccommodatie, historische stads-
rondleidingen tot de grachtenrondvaar-
ten. Sneek op Maat haalt alles uit de kast 
om met jouw budget een geheel verzorgd 
uitje te organiseren. 

STADSWANDELINGEN
Het Fries Scheepvaart Museum biedt 
stadswandelingen aan met een ervaren 
gids. Het minimum aantal deelnemers 
voor deze wandelingen is vier. De wande-
ling kunt u ook in een arrangement boe-
ken, bijvoorbeeld met rondleiding door 
het museum. Boeken of informatie over 
de stadswandelingen, neem dan contact 
op met het Fries Scheepvaart Museum via 
www.friesscheepvaartmuseum.nl

Watersport, natuur en cultuur is de gouden combinatie waardoor Sneek veel 
te bieden heeft voor groepen. Met familieleden, vrienden of collega’s kun je de 
stad op verschillende manieren ontdekken: al suppend door de grachten, via 
historische stadswandelingen of van alle gemakken worden voorzien op een 
rondvaartboot. En voor de snellere actie kun je op de waterskibaan terecht.

SNEEK
ontdekken in groepsverband
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STADSVERMAAK
In de binnenstad van Sneek is er van alles 
te doen. Sneek is best wat horecagele-
genheden rijk. Na een fijne stadswande-
ling is het neerstrijken op één van de 
terrassen voor een bierproeve-
rij één voor op je to-do-lijst. 
Meerdere sfeervolle 
etablissementen bieden 
het hele jaar diverse 
bier- of wijnproeverijen 
aan.  Liever proeven van 
lekkere hapjes? Voor 
een smaakvolle high-tea 
of tapasarrangement kun 
je ook terecht. Of ga samen 
met collega’s, vrienden of familie een 
bak-, barbecue- of kookworkshop volgen 
onder begeleiding van 
professionele koks.  Na 
gedane arbeid, smaakt 
het zelfgemaakte diner 
extra lekker.

SNEEK=MEER magazine 2019
Toeristisch informatief magazine voor Sneek e.o.

Aan het begin van het nieuwe toeristische seizoen, verschijnt 
de 6e editie van het magazine Sneek=Meer. Hét toeristisch 
informatief magazine over de bruisende watersportstad Sneek en 
omstreken.

Het Sneek is Meer Magazine heeft een eigentijdse lay-out en 
bevat veel lezerswaardige informatie over watersport, toeristische 
voorzieningen/activiteiten, cultuur en uitgaansmogelijkheden. 

Het magazine verschijnt in een oplage van 25.250 exemplaren
en wordt verspreid via VVV Sneek, restaurants, winkels, 
watersportbedrijven, hotels, campings en andere 
verblijfsaccommodaties in de regio. 

www.sneek.nl
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Metal/
wood
Metaal en hout zijn hot!

The Blues
Blauw/grijs is tijdloos en 
past bij elk interieurstijl

What's New 
Woontrends

Back 
on track                  
Roze, maar dan anders.

Ideetje Wonen, Grootzand 35, 8601 AR Sneek, 0515 431 485 - www.ideetjewonen.nl

Hoezo truttig? 
Landelijk is zo 
stoer en puur!

Deze smalle salontafel oude deur met stalen 
frame is robuust en elegant tegelijk

Antraciet 
erg saai?     

"Spice it up" met oker!!
Stoer metaal maakt het 
helemaal af

Cognac in 
Vintage leer.
Combineer het met groen. Durf te 
spelen met nuances. Goud en koper 
combineert hier perfect bij! 

Uitgekeken 
op houten 
meubelen?                                         

Kies voor een metalen 
apothekerskastje met veel 
glas in de nieuwe groene 
kleur.

What's New 
TipsTricks 
WOONTRENDS 

2018
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MAGAZINE 2019-2020

    TARIEFKAART

INHOUD
Het magazine geeft thematisch allerlei 

handige, leuke informatie  toegespitst op 

de toerist. Wij zijn hierbij gaan denken uit 

de beleving van een toerist. Wat wil de 

toerist doen en zien, waar kan hij/zij wat 

huren, wat zijn de bijzonderheden van en 

in Sneek, waar kan hij/zij  overnachten 

en/of eten en drinken.

Thema’s zijn: streekproducten, shoppen, 

bijzonderheden, Actief en Verhuur, 

Watersport,  Sneek vanuit de beleving 

van de toerist, activiteiten (binnen en 

buiten) groepsactiviteiten, weekmarkten 

in Sneek en regio en natuurlijk een 

evenementenkalender.

MEERTALIG
Door middel van een vlag 

aanduiding Engelse en Duitse 

teksten geplaatst op de pagina’s.


