Ontspanningsmogelijkheden in groepsverband
Landgoed Lauswolt is een prachtig landgoed, gelegen in de bosrijke omgeving van
Beetsterzwaag, Friesland. Op ons terrein en in de directe omgeving kunt u terecht voor
diverse spectaculaire in- en outdoor activiteiten tijdens uw verblijf in het Koetshuis.
1) Wandelen in de bosrijke omgeving van Beetsterzwaag
Ervaar de rust van een wandeling over het landgoed en door de bossen. Onder leiding
van een ervaren gids kunt u een wandeling maken met onderweg een kopje warme
chocolademelk of een verfrissing. Tijdens deze wandeling vertelt de gids u over alle
pracht welke het bos te bieden heeft. U kunt kiezen voor een korte ochtendwandeling
of een uitgebreide wandeltocht.

2) Skûtsjesilen
Vroeger werden er met de skûtsjes goederen vervoerd, tegenwoordig is skûtsjesielen één
van de bekendste Friese sporten die nog volop wordt uitgeoefend. Met een echt Fries
skûtsje zeilen door het schitterende natuurgebied Princenhof bij Eernewoude. Wij
kunnen onderweg een mooie picknick verzorgen of een rustige lunch op één van de
eilandjes voor u organiseren. Maximaal 12 personen, vanaf € 550,00 per schip.
3) Klootschieten
Door mensen die dit spel niet kennen wordt het klootschieten vaak verward met het
kleiduiven schieten. Het is echter een heel andere tak van sport. Een kloot is een houten
bal met doorboringen die gevuld zijn met lood. Het doel van dit spel is een parcours (in
het bos van Lauswolt) in zo min mogelijk worpen (schoten) af te leggen. Vanaf € 250,00

4) Golf en golfclinic
Wij kunnen voor u een golfclinic organiseren op het naast ons hotel gelegen golfterrein
van Golf en Country Club Lauswolt. De professional zal u de beginselen van het afslaan,
putten en chippen bijbrengen. De duur van de golfclinic bedraagt ca. 2 uur. Ook de
ervaren golfer kan bij de golfbaan terecht om 18-holes te golfen in de prachtige bosrijke
omgeving van het landgoed. Vanaf € 20,00 per persoon
De prijs voor een losse greenfee bedraagt v.a. ; € 41,00 voor 9-holes en € 64,00 voor 18holes
5) Schapen drijven
Demonstraties met een open karakter. Het publiek mag meedoen! Deze interactieve
demonstratie staat garant voor plezier voor de gehele groep. Er wordt tijdens deze
demonstratie ook uitgelegd wat er nu precies gebeurd tijdens het samenspel tussen
hond, herder en schapen. Tevens laat de herder zien hoe een Border Collie wordt
getraind voor zijn werk als schapendrijver. Het is een prachtig samenspel tussen herder,
schaap en hond. Vanaf € 650,00
6) Sloepvaren
U maakt op eigen gelegenheid een tocht per sloep over de Friese meren. U start vlakbij
het natuurgebied de Princenhof. Vanaf € 112,50 per sloep.

