
   Wadlooptocht over de zandplaat 

    Zeehonden spotten  

    Oesters rapen 

    Garnalen vangen 

    Zeesterren zoeken 

 

 

 

 
 

 

€ 595,00 
      Hele dag  

             gehele groep 

 

 

   

Speciale aanbieding voor groepen die een weekend op de Waddenhoeve verblijven 

 

Indien je deze dagtocht met jouw groep wilt ondernemen: Reserveer dan meteen! 
Want anders is het schip al weer bezet door een andere groep. 



Vaartocht naar de zeehonden met eigen schip 

Afstappen op de zandplaat 

Wadlopen naar het eiland 

Lekker Rondstruinen  

Privévaartocht terug 

 
         € 795,00 

      Hele dag  

             gehele groep 

     

 

In de ochtend komen de gidsen de groep ophalen uit de groepsaccommodatie. Gezamenlijk wordt er naar de haven 

gereden om aan boord te gaan. Na een klein uurtje varen wordt de zeehondenbank bereikt. 

Het schip doet de motor uit en blijft even in de buurt van de zeehonden ronddobberen. Iedereen krijgt hierdoor ruim 

de tijd om de zeehonden eens rustig te bekijken. Aan boord kan er wat worden verteld over de zeehonden. 
 

Daarna vaart het schip verder naar een zandbank onder het eiland Schiermonnikoog. Onder leiding van de gidsen 

wordt hier van boord gegaan voor een leuke, leerzame en gemakkelijke wadlooptocht naar het eiland. 

Er wordt een oester- en mosselbank bezocht, verder wat geulen en prieltjes. Over een harde zandbodem. Dit alles 

maakt deze tocht geschikt voor jong en oud. Op het eiland aangekomen, is het schone kleding aantrekken, 

rondstruinen, genieten en verder de dag voor jezelf. 
 

Op een afgesproken plek en tijd in de middag, komt de speciaal voor jouw groep gereserveerde bus voorrijden om je 

te vervoeren naar de haven. Daar ligt het schip inmiddels aangemeerd en stap je weer aan boord voor de terugvaart. 

Koffie, thee en fris voor de kids aan boord, zijn inbegrepen. 

 

Speciale aanbieding voor groepen die een weekend op de Waddenhoeve verblijven 

 

Indien je deze dagtocht met jouw groep wilt ondernemen: Reserveer dan meteen!. Want anders is het 
schip al weer bezet door een andere groep. 


