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De zomer met zijn gezelligheid op de terrassen en het

heerlijk genieten van het buitenleven, de herfst met zijn

mooie kleuren en de stormen, die de zee zo mooi maken

en de winter met de kerstsfeer in de dorpjes en de

vogels, die hier komen overwinteren. Wij waren dit jaar in

de lente met veel vogelgeluiden en lammetjes in de wei

en op de groene zeedijk.

LEKKER UITWAAIEN
OP AMELAND
GENIET VAN DE DUINEN, STRAND

EN DE ZEE, MAAR OOK DE LEUKE

DORPJES MET GEZELLIGE

TERRASJES

Ameland, alle jaargetijden leuk

Heerlijk een midweekje er tussenuit 

5
dagen
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VERBLIJF IN DE WAGENSCHUUR 
De bungalow aan de rand van Hollum heeft vrij uitzicht over de vuur-
toren, landerijen en het bos . De accommodatie heeft een tal van luxe
faciliteiten. Zo heeft iedere slaapkamer een eigen badkamer met douche,
wastafel en toilet.

Datum
          Voor een actueel overzicht: kijkt u op onze website

Prijzen
Zie onze website voor alle prijzen of neem contact met ons op
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4 nachten op basis van
volpension
excursie
overtocht en vervoer op
Ameland

Reis- en annuleringsverzekering
Persoonlijke uitgaven, zoals
consumpties tijdens de
excursies.

Exclusief

Inclusief
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"Ook geschikt voor vakanties met zorg.

Minimaal 5 gasten.

Niet alleen ideaal voor kleine

groepsvakanties, maar wel voor

gezinsvakanties.

BIJZONDERHEDEN
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AMELAND, 

Ameland, (fries: It Amelân), bestaat voornamelijk uit

zandduinen, dus een bezoek aan zee om heerlijk uit te

zwaaien, met je voeten in het zand en uitkijken over zee,

staat zeker op het programma bij een bezoek aan dit leuke

Waddeneiland. Ook met een beperking kan er volop

genoten worden van het strand, want bij de posten van de

KNRM zijn kosteloos strandrolstoelen te leen.

Maar naast zee en strand heeft dit waddeneiland nog veel

meer te bieden. Wat dacht u van de leuke dorpjes, Hollum,

Ballum, Nes en Buren, waar je heerlijk op een terrasje kan

zitten om mensen te kijken, maar ook lekker snuffelen in de

leuke winkeltjes, waarvan enkele zelfs leuke workshops

hebben.
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HEERLIJK GENIETEN



De Hofstede, gelegen aan de rand van het dorpje
Hollum, beschikt naast 5 appartementen over en de

Wagenschuur, een bungalow, waar wij verblijven.
De Wagenschuur heeft vrij uitzicht over de landerijen,

het bos en de vuurtoren. De bungalow heeft een tal van
luxe faciliteiten. Zo heeft iedere slaapkamer een eigen

badkamer met douche, wastafel en toilet.

Onze accommodatie
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Op een dag met wat minder weer is een bezoek aan het

Natuurcentrum met zijn diverse aquaria zeker leuk. Dit

museum is ook toegankelijk voor mensen in een rolstoel,

zelfs de uitkijktoren. En als het weer wat opklaart, dan zijn

er vanuit het Natuurcentrum leuke wandelingen, waar-

onder het blotevoetenpad, maar ook het Paddenpad, dat

geschikt is voor rolstoelgebruikers.

Wat ook hoort bij een bezoek aan dit prachtige eiland is

een tocht naar de zeehondenbank tussen Terschelling

en Ameland. En dan hopen, dat de robben weten dat wij

ze gegarandeerd van dichtbij kunnen bewonderen, zoals

Robbenboot m.s. Ameland meldt. Het wordt in ieder

geval een leuke tocht op dit schip, dat ook geschikt is

voor gasten in een rolstoel.

WAT IS ER
ALLEMAAL TE
DOEN?
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HOLLUM

is het grootste dorp op Ameland en heeft veel leuke
bezienswaardigheden, zoals de gietijzeren markante

vuurtoren, Bornrif.  Ook leuk om te bezoeken is de          
 koren- en mosterdmolen De Verwachting, waar nog steeds

meel en mosterd wordt gemalen. In de museumboederij
Sorgdrager leer je alles over de cultuur en historie van

Ameland.   
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AMELAND

Hier ziet u alles over het reddingswezen en de
historie daarvan. Dit is ook het museum, van-
waar nog regelmatig de "Abraham Fock", de

paardenreddingsboot, door 10 paarden naar 
 zee wordt gebracht. 
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Dit is een kleine greep uit de mogelijkheden, die Ameland, u kan bieden. 
Veel meer, dan u misschien had gedacht. 

Mocht u meer hierover willen weten, dan horen wij dat graag.
Groetnis fan It Amelân
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Heeft u vragen?

 

Neem contact met ons op.

U kunt telefonisch contact met

ons opnemen

Petra: 0657896825

Annemarie:  06-24694979

U kunt ook via WhatsApp

contact opnemen op

bovenstaande nummers


