
Bijzondere Overnachtingen 
Maak kennis met een boomhut, of toch liever de ark, 

dichter bij de natuur kan eigenlijk niet. 

Fam. Opstellingen & Coaching 
Maak kennis met jezelf! Op het Kleine Paradijs 

organiseren we verschillende workshops zoals familie 
opstellingen en individuele coaching. 

Locatie Verhuur 
Ben je geïnteresseerd om zelf een workshop te geven 
op Het Kleine Paradijs of wil je graag met je familie of 
vrienden op een eigen unieke locatie een paar dagen 

door brengen ?! 

Wandelen rondom  
Het Kleine Paradĳs

Het Kleine Paradijs 
Bijzondere overnachtingen / Fam. Opstellingen  

& coaching / Locatie verhuur 

Het Kleine Paradijs, een oase van rust midden 
in de natuur. Ergens tussen Sneek Franeker en 

Bolsward. Kun jij het vinden? 

De natuur ademt ook in jouw, 

voel je thuis. 

Het Kleine Paradijs  | Meilahuzen 9  | 8734 GA 
Easterein| +31645455544 | 

welkom@hetkleineparadijs.nl


www.hetkleineparadijs.nl


Navigatie via Reahus

53.08926, 5.63040

Deze folder is gratis!


Wilt u toch iets bijdragen ?

Scan deze QR code en 
steun ons met een (kleine) 
gift!.

Het Kleine Paradijs, bereikbaar voor iedereen!

mailto:welkom@hetkleineparadijs.nl
http://www.hetkleineparadijs.nl
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Meilahuzen 
Korte wandeling van 45 min (4 km ) 

Bij het verlaten van het kleine paradijs sla je 
rechtsaf en na 50 m meteen weer links door het 
weiland. Hier kom je uit op knooppunt 45. 

Tijdens de wandeling loop je door 
Easterein.Eetgelegenheid “Bergsma" 

Route 45 - 47 - 41 - 36 - 45


Lytsewierrum 
Mdden lange wandeling 1,5 uur ( 8,1 km) 

Bij het verlaten van het kleine paradijs sla je 
rechtsaf en na 50 m meteen weer links door het 
weiland. Hier kom je uit op knooppunt 45. 

Tijdens de wandeling loop je door Itens, Rien en 
Lietsewierum. Er is geen eetgelegenheid. 

Route 45 - 39 - 38 - 91- 90-36- 45

Skrok 
Lange wandeling 2 uur ( 10,1 km) 

Bij het verlaten van het kleine paradijs sla je 
rechtsaf en na 50 m meteen weer links door het 
weiland. Hier kom je uit op knooppunt 45. 

Tijdens de wandeling loop je door Easterein, en 
Wommels waar ook o.a een supermarkt is. 

Route 45 - 47 - 37 - 20- (77) -20 - 51 - 41 -36 - 45


