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steenovenpizza of kies de 
nieuwe zuurdesemsandwich met 
avocado en pancetta. Tijdens de 
lunch genieten we van alles wat 
er voor ons op het water gebeurt. 
Bootjes komen terug van het 
Sneekermeer en varen de 
binnenstad in. Mensen suppen 
voorbij en de Oppenhuizerbrug 
gaat om de haverklap open en 
dicht. Hier is het nooit saai!

15:00 UUR
IETS DOEN: 
HAGA’S BOTERDRABBEL-
KOEKENFABRIEKJE
Na onze lunch lopen we weer 
terug. We komen langs Haga’s 
Boterdrabbelkoekenfabriekje. 
Hier maken ze de beroemde 
Sneeker Boterdrabbelkoeken 
volgens een authentiek recept. 
Via een zij-ingang gaan we 
de kleine winkel binnen. De 
eigenaresse geeft ons uitleg 
over de knapperige en zoete 
drabbelkoeken die worden 
gemaakt door slierten deeg door 

echte boter te drabbelen. We zijn 
nog goed gevuld van de lunch, 
maar kunnen een blik koeken 
natuurlijk niet laten staan.

16:00 UUR
BOOTJE HUREN: 
ELEKTRISCHE BOOT 
DOOR DE GRACHTEN
Via het water aan de Prins 
Hendrikkade lopen we om de 
binnenstad van Sneek heen. Je 
kunt Sneek niet verlaten zonder 
het water op te zijn geweest: 
het is tijd om de stad vanaf 
het water te verkennen! We 
huren een elektrische boot bij 
Binnenstad Bootverhuur. We 
stappen aan boord en genieten 
van een geruisloze tocht door de 
grachten van Sneek.

18:00 UUR
UIT ETEN: 
AANMEREN 
BIJ LOKAAL 55
Zodra we het rondje hebben 
gemaakt, varen we over het 
Somerrak richting onze unieke 
dinerlocatie: Lokaal55. Hier 
is het water een stuk breder 
en we verzamelen ons bij 
alle andere boten. Sloepen, 
zeilboten, rondvaartboten, je 
komt hier alles tegen. We meren 
aan bij restaurant Houke en 
nemen plaats in de prachtig 
aangeklede tuin. Hier genieten 
we van een heerlijk diner met 
verse, huisgemaakte en lokale 
gerechten.

iinn  SSnneeeekk
Sneek is meer! We nemen je mee op pad en 

laten je Sneek ervaren zoals je niet eerder hebt 
gedaan. Hippe lunchrooms wisselen we af met 
sfeervolle restaurants. We bekijken Sneek op 

meerdere manieren vanaf het water en laten je 
kennismaken met de fijnste terrasjes.

SEE & DO
There is plenty to do and discover in Sneek. Dive into Frisian maritime history 
during a visit to the Frisian Shipping Museum, look around in one of our 
galleries, or visit the cinema or the theatre. For those who prefer more active 
entertainment; you can visit the swimming pool, the indoor skiing centre to 
learn or to brush up on your ski skills, go bowling or shoot some pool!

SEHEN & TUN
Auch wenn das Wetter einmal nicht mitspielt gibt es rund um Sneek jede Menge 
zu erleben. Besuchen Sie das Friesische Schiffart Museum, sehen Sie sich in 
einer Galerie um, gehen SIe ins Kino oder besuchen Sie das Theater. Sie mögen
es lieber sportlich? Dann af zum Schwimmen, Indoor Ski fahren, Bowlen oder 
zum Poolbillard.

10.00 UUR 
AANKOMST SNEEK: 
WATERPOORT EN WINKELEN
Deze zonnige dag beginnen we bij 
sightsee-spot nummer 1: de Waterpoort 
van Sneek. Zodra de foto’s zijn gemaakt, 
lopen we richting het Grootzand en de 
gezellige binnenstad van Sneek. Aan 
het Grootzand vind je Sterk&Sveer: 
een prachtige winkel met de mooiste 
en meest trendy spulletjes. Van het 
Grootzand lopen we naar de Oosterdijk. 
We slaan rechtsaf een steegje in, 
belanden op het Kleinzand en lopen zo 
bij Weduwe Joustra naar binnen. Hier 
wordt al 150 jaar de bekende beerenburg 
gemaakt. En tsja, als je er dan toch bent, 
neem je natuurlijk ook een flesje mee!

13.30
LUNCH BIJ BUUR
Na het winkelen lopen we naar ons 
lunchadres aan de 1e Oosterkade. In 
de verte zie je de gezellige lampjes 
en lampionnen al hangen. We ploffen 
neer op het zonnige terras van Buur. 
Bestel een verrassend belegde 

1    Het beeldmerk 

van Sneek: de 

Waterpoort.

2    Sneker lekkernij: 

drabbelkoek!

3    Electrisch varen 

door de grachten 

kan iedereen.
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In de hele zomer zit je goed in Sneek! 
Het zomerfestival Sneek heeft een 
aantal aansprekende evenementen die je 
vermaken in en om het centrum van Sneek.

Kijk voor een compleet 
overzicht op:
www.sneek.nl/uit-agenda

IInn  SSnneeeekk  
zziitt  jjee  ggooeedd!!
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WWaaaarr  iiss  ddaatt  ffeeeessttjjee??

 N8 VAN SNEEK

’T OUWE VAT
We beginnen de tocht bij 
’t Ouwe Vat. Van origine 
is dit een herberg, maar 
de uitspanning dient 
nu als een gezellig 
bruin café waar je 
kunt genieten van de 
lekkerste bieren. Buiten 
beschikt het café over 
een zonnig terras met 
uitzicht op de grachten 
van de stad. Ook binnen 
is het een gezellige plek, 
waar je kan darten of 
een potje kunt kaarten. 
In de zomer kun je naast 
de heerlijke drankjes ook 
nog genieten van een 
lekkere lunch. 

TIP! 
Het Oedipus Mannenliefde 
Saison biertje, heerlijk fris 
met een beetje pit.

Leeuwarderweg 2

THE LEGEND

Een paar deuren 
verder op vind je The 
Legend. Verstopt 
achter een lange gang 
zit een gezellige bar, 
waar je kunt darten 
of biljarten, maar ook 
een gezellig praatje 
aan de bar is daar 
mogelijk. Het hele jaar 
door kun je meedoen 
aan leuke activiteiten, 
zoals de pubquiz of een 
darttoernooi. Verder kun 
je met enige regelmaat 
genieten van live muziek, 
waarbij ook nieuwe 
artiesten een kans 
krijgen. Bij deze bar is 
iedereen welkom.

TIP!
Een gezellig potje darten.

Marktstraat 29

DE KROON

Als we de gracht 
oversteken komen 
we bij De Kroon. Een 
huiselijke café waar je 
altijd welkom bent voor 
een borrel. De Kroon 
zet zich in voor leuke 
sportevenementen met 
een gezellige derde helft. 
Je kan zowel buiten als 
binnen heerlijk zitten. 
Het terras ligt aan de 
gracht waar alle bootjes 
het centrum in en uit 
varen. Een fijne plek om 
even bij te kletsen met 
vrienden en vriendinnen.

TIP! 
Het bittergarnituur, zo lekker 
vind je hem nergens.

Jousterkade 10

CLUB 1841, 
ALCATRAZ CAFÉ 
EN NEIGHBOURS
In het verlengde van de 
Marktstraat, de Kleine 
Kerkstraat, staat de 
oude gevangenis van 
Sneek. Sinds 1990 zit 
hier horeca. Op de eerste 
verdieping zit Club 1841, 
een moderne en hippe 
club. Op de begane 
grond zitten twee cafés, 
namelijk Café Neighbours 
en Alcatraz Café. Middels 
gangen en trappen zijn 
de drie zaken in het pand 
met elkaar verbonden en 
hierdoor is dit pand één 
grote uitgaansgelegenheid 
geworden. Voor ieder  
wat wils.

TIP!
Draai eens aan het rad en 
win een leuke zonnebril 
of misschien wel een fles 
Rocketshot.

Kleine Kerkstraat 4

DE BAKKERS-
DOCHTER
De Bakkersdochter is 
een verstopt pareltje in 
één van de mooie Sneker 
straatjes. Een café 
waar je regelmatig kunt 
genieten van live muziek 
en jamsessies. Ken je 
nog het ouderwetse 
spijkerslaan? Ook 
dit is mogelijk bij De 
Bakkersdochter. Onder 
het genot van een 
heerlijke biertje of met 
een oud-Hollands hapje 
is alles mogelijk.

TIP!
De jamsessies, gezellig een 
biertje drinken onder het 
genot van live muziek.

Scharnestraat 17

LUDIEK
Op de Kruizebroeder-
straat vind je 
de laatste twee 
uitgaansgelegenheden, 
waaronder Grand Café 
Ludiek. Ludiek is een 
gezellige bar, waar je 
overdag ook heerlijk op 
het terras kunt zitten 
met een bak koffie. 
In de avond barst het 
feest los, dan kun je op 
de dansvloer helemaal 
uit je bol gaan of een 
dienblad bier aan de bar 
bestellen. De dienbladen 
bier zijn al jaren berucht 
in Ludiek.

TIP!
Bestel een dienblad  
bier 
voor € 15,-.

Kruizebroederstraat 77

IRISH PUB DE 
POORT VAN CLEEF
Vanuit de kleine straatjes 
naar de bruisende 
Marktstraat, waar we de 
Irish pub tegenkomen. 
Een iconisch café dat 
al meer dan twintig 
jaar bestaat. De Irish 
pub staat bekend om 
haar knusheid en het 
verwarmde terras, waar 
je zowel in de zomer als 
in de winter heerlijk zit. 
Met een ijskoude Amstel 
of de huisgemaakte 
Karamel Wodka. 

TIP! 
De huisgemaakt Karamel 
Wodka, gevaarlijk lekker

Marktstraat 25

CAFÉ FOKK’S
Als laatste komen we 
aan bij Café Fokk’s. 
Een feestcafé waar je 
zeven dagen in de week 
uit je dak kunt gaan. 
Een iconische plek 
waar al tientallen jaren 
horecagelegenheden 
hebben gezeten. Bij Café 
Fokk’s kan je buiten
 een ijskoud biertje 
genieten van een lekker 
cocktail of een kleurrijk 
shotje. Een smûk (knus) 
café met een hippe 
touch. 

TIP!
Proef de cocktail Fuzzy 
Jägermeister eens.

Kruizebroederstraat 5

Ben jij een echte kroegtijger? Dan is de 'N8 van Sneek' net 
iets voor jou! Door deze kroegentocht kom je langs de vele 
gezellige uitgaansgelegenheden die Sneek te bieden heeft.

Aan het begin van het nieuwe toeristische seizoen 2023, 
verschijnt de 10e editie van het Sneek=Meer magazine.  
Hét toeristisch informatieve magazine over de bruisende 
watersportstad Sneek en omstreken.

Het Sneek=Meer Magazine 2023 heeft een opvallend, handzaam formaat 
(170x240mm) met een eigentijdse lay-out en bevat veel lezerswaardige 
informatie over Sneek. Het magazine verschijnt in een oplage van 25.250 
exemplaren en wordt verspreid via VVV Waterland van Friesland, musea, 
restaurants, winkels, watersportbedrijven, hotels, campings en andere 
verblijfsaccommodaties in de regio.
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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 
Hotspots/bezienswaardigheden, 
shoppen, culinair genieten, uitgaan, 
watersport, wandelen en fietsen, tips 
van Sneker inwoners voor toeristen, 
activiteiten (binnen en buiten) 
groepsactiviteiten, evenementen in 
Sneek en de regio, een plattegrond 
en praktische adressen.

MEERTALIG
Highlights in het magazine zijn 
vertaald in het Duits en Engels. 
Zodat ook deze bezoekers 
geïnspireerd worden.
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De laatste uitgave van  
SNEEK=MEER MAGAZINE 
digitaal lezen? 

Scan dan deze QR code. 
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