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Met een warm gevoel de herfst in

Reserveren in coronatijd, hoe werkt dat nu?
Reserveren is verstandig, wij vragen daarbij altijd naar 
de samenstelling (1 of meerdere huishoudens), uw 
gezondheid en het tijdstip waarop u wilt dineren of 
lunchen. Voor het diner werken wij met tijdsblokken. 
Hiermee zorgen wij ervoor dat iedereen kans heeft op 
een tafeltje. Wij rekenen op uw begrip en benadrukken 
dat bellen voor speci�eke verzoeken altijd kan. 
Belt u ons dan op tel: 0513 - 433 533.

Editie herfst

Tjaarda’s herfst tip:
Boswandeling met

na afloop high wine 
of high beer.

10 culinaire gerechtjes in 4 gangen.
Prieuwke sharing diner laat u elke 
keer weer smaakvol verrassen. 
Heerlijk om samen te delen met uw 
tafelgenoot voor € 47,50 per p.p. 
Het Prieuwke sharing diner serveren 
wij in Restaurant de Oranjetuin.
Samen delen is dubbel genieten! 

Prieuwke sharing 
diner is nu al een 
klassieker.

Laat het buiten maar waaien, voel je thuis bij Tjaarda 
Herfst in het woud; in onze bossen kunt u heerlijk 
genieten van de magisch gekleurde herfstbladeren. 
Voor de gasten van Hotel Tjaarda zijn er �jne wandel- 
en �etsroutes met leuke tips voor een dagje uit. 
Heerlijk relaxen bij schoonheidssalon “Skin in Balance” 
en genieten van ons speciale herfst arrangement. 
Wilt u culinair genieten? Onze keukenbrigade laat u 
smullen in het aankomende wildseizoen. 

• Onze gastronomische Wild Food Parade € 47,50
• Klaar met kou; Skin in Balance herfst arrangement
• Nieuw: Royal Guest Hotel arrangementen 
• Wijn assortiment uitbreiding naar 70 wijnen, 
  die per glas zijn te bestellen
• 5% korting met de Tjaarda kaart
 

Hotel Tjaarda Oranjewoud   Koningin Julianaweg 98   8453 WH Oranjewoud   0513 - 433 533   info@tjaarda.nl

   dagen
  heerlijk
genieten

5

• 4x overnachting in een comfortkamer
• 4x uitgebreid ontbijtbuffet
• 1x 3-gangen Tjaarda’s Gourmand menu
• 1x halfpension diner
• 1x sharing diner
• 1x Grand Café menu 1834
€ 370,- per persoon*

5-daagse zorgeloze mini vakantie

Voor een heerlijke vakantie hoeft u 
helemaal niet ver van huis te gaan! 
Pak uw ko�ers en trek er 5 dagen 
op uit in eigen land. Er even 
helemaal uit in een luxe ambiance 
midden in de prachtige bosrijke 
omgeving van Oranjewoud.

Met een gerie�ijke mini vakantie van 
Golden Tulip Tjaarda Oranjewoud 
geniet u van 4 luxe overnachtingen. 
Inclusief heerlijke gerechten uit het 
Restaurant en Grand Café met een 
uitgebreid ontbijt. Gebruik van 
zwembad en sauna, gratis wandel- 
en �etsroutes en gratis WIFI.
 

Koninklijk genieten 
van een 5-daagse 

luxe mini vakantie

*exclusief toeristenbelasting à € 1,50 p.p.p.n. 
  en eventuele single toeslag € 25,50 p.p.p.n.

Meer weten? Kijk dan op
www.tjaarda.nl/arrangementen



Tjaarda’s kwartaal agenda Een heerlijke herfst met Tjaarda in FrieslandMaak kennis met Restaurant De Oranjetuin
Prieuwke shared diner 
blijft op de kaart
Een culinaire belevenis met 
heerlijke smaken. Geniet van10 
culinaire gerechtjes in vier gangen 
geserveerd. Heerlijk genieten voor 
€ 47,50. Additoneel presenteren 
wij een bijpassend wijnarrangement.

Wild Food Parade
In de maand oktober begint 
weer het culinaire wildseizoen. 
En wij trappen af met een 
heerlijke proeverij van wild.

Sinterklaas & Stamppotavond
Onze jaarlijks terugkerende 
stamppotavond met bezoek van 
de Sint. Voor alle gasten een klein 
cadeautje met een persoonlijk 
gedicht. Op 27 november 
verwelkomen wij vanaf 18:30 uur 
in Grand Café 1834 de echte 
Sinterklaas in ons midden.
Reservering verplicht.

Kerst in Tjaarda
Wilt u in een winters Oranjewoud 
op 25 en 26 december sfeervol de 
kerstdagen doorbrengen? Laat het 
ons weten. Tjaarda heeft diverse 
passende arrangementen voor 
een onvergetelijke gebeurtenis.

Het roerige jaar 2020 
samen met uw vrienden of 
collega’s feestelijk afsluiten
in de maand december
Vier december samen met uw 
vrienden of collega’s. Tjaarda heeft 
stijlvolle december arrangementen 
om het jaar feestelijk af te sluiten. 
Tip: Reserveer nu alvast of
informeer naar de mogelijkheden 
voor een onvergetelijke december 
bedrijfsborrel of kerst bedrijfsdiner.

Tip: Er zijn prachtige wandel- 
routes in Oranjewoud uitgezet.  
Op www.wandelnet.nl zijn de 
prachtige natuurwandelroutes 
van Oranjewoud te vinden.  
Type: Natuurwandeling 11,9 km
Kenmerken: Cultureel erfgoed, 
Landgoederen, Bosrijk, 
Ongemarkeerd.
Volg de route via uw mobiel 
of digitale wandelkaart.

De herfst heeft zoveel 
te bieden.
Herfst in het woud, in de bossen 
kunt u heerlijk genieten van de 
magisch gekleurde herfstbladeren. 
Voor de gasten van Hotel Tjaarda  
zijn er �jne wandel- en �etsroutes 
en leuke tips voor een dagje uit. 
Heerlijk relaxen bij schoonheids-
salon Skin in Balance en genieten 
van het speciale herfst arrangement. 

Cultureel dagje Leeuwarden: 
breng een bezoek aan het 
Fries museum en combineer 
dit met het Keramiekmuseum.

Het Fries Museum is een museum 
midden in de stad Leeuwarden. 
Het museum heeft een rijke collectie 
over de Friezen en over Friesland. 
Diverse tentoonstellingen en een 
uitgebreid activiteitenprogramma 
en wisselende exposities van 
moderne kunst.
Nu te zien: oog in oog met oorlog.

Keramiekmuseum is gevestigd in 
een klein stadspaleis, Princessehof. 
Een in 1693 gebouwd herenhuis, 
eigenlijk aan de Grote Kerkstraat 11 
in de stad Leeuwarden.
Nu te zien: Maria Louise, prinses 
van Oranje-Nassau.

Galerie Autrevue, de 
àndere kijk op kunst
Galerie Autrevue bevindt zich 
op een half uurtje wandelen 
(of 8 �etsminuten) van 
Hotel Tjaarda (Oranjewoud). 
Woudsterweg 4 
8448 HA  Heerenveen
Openingstijden: 
vrijdag - zaterdag: 11:00 - 17:00
zondag: 12:00 - 17:00
en op afspraak.
www.autrevue.nl

Poëzijpaad Oranjewâld
Het Poëzijpaad Oranjewâld, ofwel 
Dichterspad, leidt de wandelaar 
langs paden met gedichten van het 
fraaie bosgebied van Oranjewoud. 
Men ervaart dat de gedichten 
passen in de omgeving en dat 
de gedichten en het landschap 
elkaar versterken. 
Tip: Tevens is bij Tjaarda de 
unieke  gedichtenbundel te koop.

Bezoek grootste stoom-
gemaal ter wereld 
Een bezoek aan het Ir. D.F. Wouda-
gemaal is een belevenis. Dit grootste, 
nog werkende stoomgemaal ter 
wereld bevindt zich bij Lemmer. 
Sinds 1998 staat het gemaal op de 
UNESCO-Werelderfgoedlijst.
www.woudagemaal.nl

Beklim de betonnen 
uitzichttoren uit 1924
Een uniek monument. 
Geniet van een fraai uitzicht op 
30 meter hoogte over de bossen van 
Oranjewoud vanaf de uitkijktoren 
uit 1924. De echte waaghalsen 
kunnen ook abseilen. Bieruma 
Oostingweg, Oranjewoud.
www.belvederetoren.nl

Museum Belvédère en 
het Museumpark
Het Museum Belvédère is een 
museum voor moderne kunst. 
De vaste collectie bestaat met name 
uit werken van Friese kunstenaars 
en geestverwanten die nauwelijks 
in het openbaar getoond worden. 
Het museum is op wandelafstand, 
prachtig gelegen in Museumpark 
Oranjewoud. Tot 20 september: 
Noorderlicht Internationaal 
Fotofestival: Generation Z

Contre l'Oubli: 'tegen het vergeten'
www.museumbelvedere.nl

18 holes NGF A-golfbaan 
Een18 holes Championship course 
met NGF A-status. Hier speelt u 
op mooie, grote en ruime greens, 
strategisch geplaatste (water)hin-
dernissen en prachtige fairways.
Golfclub Sint Nyk, St. Nicolaasga
Legemeersterweg 16-18
8527 DS Legemeer.
www.burggolf.nl

Reserveer nu een 
hotelarrangement 
met 1 of meerdere 
activiteiten in Friesland.

De 11 Fonteinenroute
Waar vind je 11 fonteinen gemaakt 
door 11 internationale topkunste-
naars? In de Friese Elfsteden! 
Deze indrukwekende rit gaat 
over mooie binnen wegen langs de 
11 fonteinen in Friesland; een route; 
over 210 km. www.11fountains.nl

Wij werken met kruiden uit eigen tuin en prachtig wild 
van onze jagers. Uitgangspunt van onze keuken vormen
het seizoen en lokale Friese producten met als resultaat 
harmonieuze gerechten. Onze wijnkaart is samengesteld
na een zorgvuldige selectie van vele internationale wijnen, 
die per glas te bestellen zijn. Wij presenteren een SigNatuur 
menu en een Tjaarda’s Gourmand keuze menu:

Zin in een heerlijk dagje uit? 
Boek samen met je vriendin(nen) 
of met je team, het Golfdiva 
Verwen Arrangement voor een 
gezellige ontspannen dag in 
Friesland, waarbij shoppen, 
wellness & golf centraal staan. 

Uit te breiden met overnachting 
inclusief ontbijt en greenfee bij 
Golfbaan St. Nicolaasga. 
Vanaf € 109,- p.p.p.a.*

• Shoppen bij Golf Diva met ko�e en
   een Friese lekkernij
• Gezonde lunch; Wâldbreak bij Tjaarda
• Lichaamsmassage bij Skin in Balance
• 9 Holes Golf bij Golfbaan Heidemeer
• Golf Diva Goodiebag
Meer weten? www.golfdiva.nl

Ontvangst om 9.30 ‘s ochtends in het 
Golfdiva Hoofdkwartier in Heerenveen

Golf & Wellness verwen arrangement

Wist u dat 
er meer dan 
70 wijnen 

op onze 
wijnkaart 

staan?

Pecorino - terre di Chieti, Orlandi Cantucci, Umbrië 2018
Witte Wijntip van �om van der Heide - Sommelier:

Culinaire combi
Fries weiderund + Italiaanse wijn

Terug van weggeweest. 
De druif Pecorino is heel 
bijzonder! Tegenwoordig wordt 
de wijn dan ook gezien als een 
originele Italiaanse wijn met 
een speciale minerale toets. 
De wijn heeft een fris en 
levendig karakter met aroma’s 
die doen denken aan venkel, 
groene appel, anijs en 
citroenfruit.

Waar kan een Pecorino 
wijn bij geserveerd worden? 
De wijn kan geserveerd worden 
als aperitief, maar liever zien 
we de wijn in combinatie bij de 
koude bereiding van het Friese 
weiderund. Wij laten u deze 
combinatie graag proeven in 
Restaurant de Oranjetuin! 
Met vineuze groet, 
�om van der Heide

HERFST WANDELTIP

Prieuwke shared diner:
verschillende micro gerechten 
geserveerd in vier gangen
10-gangen € 47,50 

Lunch: maandag t/m zaterdag op aanvraag. Zondags van 13.30 tot 19.00 uur 3-gangen
sunday roast menu voor € 32,50.  Diner: maandag t/m zondag van 17.30 tot 21.00 uur.

Tjaarda’s Gourmand 
keuze menu:
3- gangen € 37,50

Menu wisselt per week:
SigNatuur menu:
4- gangen € 42,50
5- gangen € 52,50
6-gangen € 62,50

Menu wisselt per maand:

*alleen geldig i.c.m. het ‘verwen arrangement’ 
  van Golfdiva/Skin in Balance

High Tea en herfst, een ideale 
combinatie. Genieten van heerlijke 
hapjes en gezellig bijkletsen. 
Ook met familie, een babyshower 
of verjaardag is het het perfecte idee 
voor een gezellige dag. 
Wij serveren de High Tea in ons 
Grand Café 1834 en op zondag 
in restaurant “de Oranjetuin”.  
De High Tea kan vanaf 2 personen.
Kosten € 23,75 per persoon. 
Tip: Extra voordeel? Gebruik de 
Tjaarda voucher, zie achterzijde.
www.tjaarda.nl/arrangementen/
high-tea-in-tjaarda

De klassieke Franse keuken gecombineerd met eigentijdse accenten

Gastheer
Thom van der Heide
en Chef de Cuisine 
Joram van der Staaij

Unieke vergaderzalen in het bos conform RIVM
Passend binnen de huidige corona maatregelen biedt Tjaarda
een speciaal arrangement voor zakelijke bijeenkomsten in een 
prachtige bosrijke omgeving. Met voldoende (gratis) parkeer-
gelegenheid, ook voor elektrische auto’s. Wij kunnen veel voor u 
regelen. Informeer bij onze medewerkers naar de mogelijkheden.



Gebruik en bespaar met de Tjaarda Card

VOORDEEL MET DE TJAARDA CARD

Buiten Trouwen? Ja ik wil!
Tjaarda is een o�ciële trouwlocatie. 
Daarnaast hebben wij ook een 
speciaal arrangement voor familie 
bijeenkomsten. Passend binnen de 
corona maatregelen wordt deze dag 
midden in het bos onvergetelijk! 
Wij kunnen veel voor u regelen. 
Meer weten? 27 september en 
22 november doen wij mee aan de 
open toptrouwlocatie route. Reser-
veer deze datum, verras uw partner 
en kom samen een kijkje nemen!

Wist u dat u kunt sparen voor een 
aantrekkelijke korting en voordeel?
Vanaf € 50,- besteed bij Tjaarda, 
spaart u 5% tegoed op uw Tjaarda 
Card. Tevens komt u, als Tjaarda 
Cardhouder, in aanmerking voor 
5% korting bij Skin in Balance Tjaarda. 
Vraag deze card aan bij onze mede-
werkers of online via www.tjaarda.nl.

Blijf nog beter op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief op www.tjaarda.nl

Golden Tulip Tjaarda werkt volgens de voorschriften 
van de overheid. Wij voldoen aan het internationale 
keurmerk: NSF. De gezondheid van iedereen; u en uw 
naasten en ook van onze medewerkers, gaat boven alles 
en staat op nummer 1. Er gebeurt en verandert zeer veel 
in ons land en zo worden de maatregelen/adviezen van 
het RIVM van dag tot dag aangepast. Wij blijven de 
adviezen dan ook nauwlettend volgen en daar waar 
nodig anticiperen wij hierop. Wist u dat Fryslân tot de 
top 25 meest veilige corona regio’s behoort? 

Van de komende ontwikkelingen rondom Coronamaat-
regelen houden wij u via onze website en social media 
kanalen op de hoogte. Wij hebben een speciale corona 
pagina op onze website www.tjaarda.nl
Mocht u vragen hebben, aarzel dan 
niet om contact met ons op te nemen. 
Telefoon: 0513 - 433 533 
email: info@tjaarda.nl

De laatste updates over Corona en COVID-19 protocollen

Nieuw! Heerlijke arrangementen met een gouden randje. 
De arrangementen met een gouden randje bieden u extra 
service en persoonlijke aandacht. Aan alles is gedacht, 
niets is ons teveel. Ons team heeft gouden arrangementen 
ontwikkeld om echt te genieten en te ontspannen. 

Tjaarda Royal arrangementen 
met een gouden randje

Gebruik van de Tjaarda Cheques 
met aantrekkelijke aanbiedingen
Maak nu gebruik van onze 
aantrekkelijke voucher aanbiedingen. 
Heeft u geen vouchers ontvangen
en wilt u toch in aanmerking komen? 
Meldt u aan voor onze Tjaarda 
Card loyaliteitsprogramma en u 
krijgt de vouchers samen met de 
Tjaarda Card thuisgestuurd. Kijk 
voor meer info op www.tjaarda.nl.

Ook ideaal
om cadeau 

te doen

• 1x overnachting in een luxe kamer
• bonbons op de kamer
• 1x uitgebreid ontbijt
• ontvangst met een glas bubbels 
   en een hapje
• Skin in Balance Verrassingspakket
• Skin in Balance Seizoensbehandeling
• 1x alcoholvrije cocktail met bijpassende     
   amuse geserveerd bij ‘Skin in Balance’
• sharing diner in restaurant 
   ‘de Oranjetuin’
€ 228,50 per persoon*

Tjaarda Royal arrangement  
Skin in Balance

Tip: Maak uw gastronomisch 
arrangement onvergetelijk en 
breid uw diner uit naar een 
4, 5, 6-gangen of sharing dinner.

• 1x overnachting in een luxe kamer
• 1x uitgebreid ontbijt
• bonbons op de kamer
• aperitief (prosecco) en 
   amuse bij het diner
• Skin in Balance Verrassingspakket
• 1x 3-gangen Tjaarda’s Gourmand menu
€ 125,00 per persoon*

Tjaarda Royal arrangement 
Gastronomisch

*exclusief toeristenbelasting à € 1,50 p.p.p.n. 
  en eventuele single toeslag € 25,50 p.p.p.n.

Scan de code en 
neem een kijkje
in onze wellness 
Skin in Balance

Kijk voor meer informatie op: www.tjaarda.nl/arrangementen


