
 
 
Boottochten zijn mede afhankelijk van de weersomstandigheden.  
 

 
Texel – Vlieland dinsdag, donderdag en zondag (25/4 tot 24/9)   
Enkele reis vanaf Texel: 17.15 uur, enkele reis vanaf Vlieland: 9.30 uur 
€ 29,50 per volwassene € 15,00 voor kinderen van 3 t/m 10 jaar € 12,50 per fiets/sleurfiets (aanhang 
kinderfiets) € 12,50 per kar € 30,- per tandem (tandems/bakfiets worden alleen bij uitzondering 
meegenomen) 
 
Kijk vooraf altijd of de afvaart op het door jouw gewenste tijdstip daadwerkelijk kan plaatsvinden.  
06-13524734 waddenveer.nl Reserveren noodzakelijk. 
 
 
Vlieland-Terschelling: dinsdag, woensdag en donderdag 10.00 uur (2/5-28/9).  
Duur: sneldienst +/- 30 min. (19.10 uur via Harlingen 110 min. en geen fietsen) 
Terschelling-Vlieland: dinsdag, woensdag en donderdag 9.25 en 18.30 (2/5-28/9) 
Prijzen: volwassenen € 9,44 fiets € 9,80 (fiets beperkt mogelijk, dus altijd van tevoren reserveren) kinderen 
(4 t/m 11) € 6,42 0 t/m 3 € 5,03 65+ € 8,52  
088-9000888  WhatsApp 06-13326406 rederij-doeksen.nl/ 
 
Daarnaast kun je een watertaxi nemen, hierop kunnen wel fietsen mee: rederij-doeksen.nl/watertaxi 
 
 
Terschelling-Ameland: 19 uur 16 en 31/7, 14 en 30/8 (3/5,18,26 en 30/7, 2,7,8,16,20 en 23/8*) 
Ameland-Terschelling 8.30 uur 2,16 en 31/7, 14 en 30/8 (23 en 30/7, 3,6,9,13,20 en 23/8*) 
Duur tocht: 2,5 uur 06-20034241 
vvvameland.nl/zien-en-doen/boottochten/waddenhoppen/ameland-terschelling 
Prijzen: volwassenen enkele reis € 28,50, kinderen 4 t/m 11 € 17,50, fiets € 5,- e-bike € 10,- fietskar € 10,-  
* Historische zeilklipper € 77,- pp kinderen (4 t/m 11) € 47,- fiets € 21,- 

 
Ameland-Schiermonnikoog: 4 en 18/7 en 16/8 (20 en 27/7, 1,4,10,17,21 en 24/8*) 
Schiermonnikoog-Ameland: 4 en 18/7, 2 en 16/8 (22/8*) 
vvvameland.nl/zien-en-doen/boottochten/waddenhoppen/ameland-schiermonnikoog  
Prijzen: volwassenen enkele reis €28,50, kinderen 4 t/m 11 € 17,50, fiets € 5,- e- bike € 10,-  

fietskar € 10,-  
0519-546546 
* Historische zeilklipper € 77- pp kinderen (4 t/m 11) € 47,- fiets  €21,-  
Duur tocht: +/- 5 uur met een historisch zeilschip 
 
Op andere dagen is het mogelijk om via het vaste land de eilanden Ameland en Schiermonnikoog te 
bezoeken. 
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