Dinsdag van 15 juli t/m 21 augustus
09.30 uur
10.30 uur
16.00 uur
17.00 uur

- Hellevoetsluis
- Middelharnis
- Hellevoetsluis
- Middelharnis

naar Middelharnis (45 min)
naar Hellevoetsluis (45 min)
naar Middelharnis (45 min)
naar Hellevoetsluis (45 min)

Woensdag van 16 juli t/m 22 augustus
09.30 uur
10.30 uur
15.00 uur
16.00 uur

- Hellevoetsluis
- Middelharnis
- Tiengemeten
- Middelharnis

U kunt in elke plaats opstappen

Museumkade met De Buffel, De Bernisse en De Noordhinder
Aan de Museumkade kunt u ramschip De Buffel of mijnenveger
de Bernisse bezoeken. Ook het laatste nederlandse lichtschip
De Noordhinder ligt aan de Museumkade en is zeker een
bezoek waard. Of bezoek het Brandweermuseum,
het Stadsmuseum, de Molen of natuurlijk het Droogdok!

naar Middelharnis (45 min)
naar Tiengemeten (60 min)
naar Middelharnis (60 min)
naar Hellevoetsluis (45 min)

Tarieven veerdienst en informatie
Hellevoetsluis - Middelharnis - Stellendam
Volwassenen
enkele vaart € 7,50 retour € 10,Kinderen tot 12 jr
enkele vaart € 5,retour € 7,50

U kunt in elke plaats opstappen

De Markt in Middelharnis
Op woensdag is er markt in Middelharnis. Van 8.00 uur tot
15.00 uur kunt u op de Voorstraat terecht.
Landbouwmuseum Tiengemeten
Landbouwmuseum Tiengemeten. Het museum herbergt een
keur aan unieke landbouwwerktuigen en gereedschappen uit de
periode van 1920 tot ca 1955.

Hellevoetsluis - Middelharnis - Tiengemeten
Volwassenen
enkele vaart € 11,- retour € 13,50
Kinderen tot 12 jr enkele vaart € 6,retour € 8,50
Stellendam - Tiengemeten
Volwassenen
enkele vaart € 12,50 retour € 15,Kinderen tot 12 jr enkele vaart € 7,50 retour € 10,Per fiets € 1,Opstapplaatsen
Hellevoetsluis: Vesting, Westkade, 3221 AV (bij de vuurtoren)
Middelharnis: Oosthavendijk 6, 3241 LK (Havenhoofd)
Stellendam: Deltahaven ,3251 LC (Binnenhaven)

09.00 uur
09.30 uur
15.00 uur
17.00 uur

- Hellevoetsluis
- Stellendam
- Tiengemeten
- Stellendam

naar Stellendam (30 min)
naar Tiengemeten (120 min)
naar Stellendam (120 min)
naar Hellevoetsluis (30 min)
U kunt in elke plaats opstappen

Zeehonden opvang A Seal in Stellendam
Dagelijks geopend van 10.00 uur tot 18.00 uur. Bij A Seal kunt
u echte zeehonden van heel dichtbij bekijken. U kunt ook zien
hoe vrijwilligers de dieren verzorgen. U komt van alles te weten
over de verschillende zeehonden die leven in ons gebied.

Bezoekerscentrum Tiengemeten
Bezoekerscentrum van natuurmonumenten. Hier kunt u een
wandelboekje met uitklapkaart kopen en er is een expositie over
nieuwe wildernis in de delta. Ook kunt u hier fietsen huren.

Zondag van 20 juli t/m 23 september
10.30 uur - Hellevoetsluis
15.30 uur - Tiengemeten

naar Tiengemeten (60 min)
naar Hellevoetsluis (60 min)
U kunt in elke plaats opstappen

Rien Poortvliet museum Tiengemeten
Rien Poortvliet (1932 – 1995) behoeft nauwelijks introductie.
Weinig schilders konden het boerenleven en de natuur zo
treffend en indringend schilderen als Poortvliet.
Op Tiengemeten is de Poortvliet-collectie helemaal op zijn plek.

Speelnatuur Tiengemeten
Meer dan 4,5 hectare bomen, beekjes, bloemen, blubber en
beesten. Speelnatuur Tiengemeten is een ruig dagje uit voor
het hele gezin. Voor de kleintjes is er een veilig Ukkie-eiland.

LET OP! vooraf reserveren: 06-46440113

Kor ting op
ver toon
van uw ve
erkaar tje!
10% kor tin
g op het
Landbouw
museum e
n
het Rien P
oor tvliet
Museum!

Tijdens de veerdienst wordt er niet gezeild

Donderdag van 17 juli t/m 23 augustus

