
 

kamperen

In alle vroegte richting waddenkust 
reizen, of laat in de avond nog terug?  
Dat hoeft niet meer! Reserveer een plekje 
op onze wadloopcamping Boet’n Toen 
(buitentuin) in Pieterburen. 
Kom met eigen tent of huur een comfor
tabele caravan of trekkershut. Op de 
gezellige kampeerplaats vind je vele  
ge lijkgestemden. Vergeet de wekker niet!

verantwoord

Onze Stichting is een erkende organi
satie met zeer ervaren, goed opgeleide 
gidsen. Wij hebben toestemming u 
te laten genieten van het wad, zelfs in 
beschermde natuurgebieden. Ga net als 
wij verantwoord om met deze unieke 
omstandigheden!

kleding

Wees op alle mogelijke weers 
omstandig heden voorbereid. 
Neem bij over  steken extra kleding mee, 
waterdicht verpakt in uw rugzak.

Ons kledingvoorschrift:
•  Hoge gym of loopschoenen
•  Korte broek
•  Sokken of kniekousen
•  Warme trui
•  Regenjack
•  Zonnebril
•  Hoofddeksel tegen zon, regen of kou
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Waddenverrassingen
Veel beleven en toch niet moe: een combinatie van varen, 

wandelen, zeehonden, een eiland en de Wadden

Gevarieerde Zeehondenbeleving
Bekijk al varend de zeehonden van dichtbij, loop over de 
zeebodem en maak een vaartocht over de Waddenzee

Special Lutjewad
Met de kinderen varen, wadlopen en zeehonden zien

betoverende vergezichten
De einder gloort vuurrood,

de zee spiegelt als een veld robijnen…

stichting wadloopcentrum pieterburen

www.waddenzeewerelderfgoed.nl

Wadloopcentrum Pieterburen ontving in 2011
de Nature’s Gift Award voor het mooiste 
natuuruitje van Nederland

Haven 20  
9976 VN  Lauwersoog

0595  528 300
info@wadlopen.com
www.wadlopen.com

www.waddencruises.nl

IBAN: NL93INGB0002606288
BIC: INGBNL2A

WADLOOPbeleving  
de nieuwe      

R E S T A U R E T T E

www.schierz icht.nl

Na het wadlopen
is het goed toeven
bij Schierzicht!

Rieks & Janneke Gerdes
Haven 8, Lauwersoog, (0519) 34 92 00

Vaartochten

Wij hebben de beschikking over  
verschillende schepen: 
•  Ms Boschwad, een karakteristiek  
 passagierschip met salon, bar en
 zonnedek, voor maximaal 120 personen.
•  Ms Noordster, een verbouwd  
 beurtvaarderschip voor maximaal  
 60 personen.
•  De Gebroeders Luden, de voormalige 
 reddingboot van Lauwersoog  
 voor maximaal 12 personen.
•  Ms Vlinderbalg, maximaal 120  
 personen voor rondvaarten op het  
 Lauwersmeer. 
•  ZK4, voormalig vissersschip voor  
 maximaal 12 personen.
•  Sloep voor maximaal 12 personen.

Kijk op www.waddencruises.nl voor meer 
informatie of mail  naar 
info@waddencruises.nl

Een vaartocht kan worden uitgebreid met  
allerlei activiteiten, verzorging etc.
Zo krijgt elke bijeenkomst, vergadering of  
uitje een speciaal tintje. 

dieren op het wad

Als Centraal Station op vogeltrek
routes neemt de Waddenzee een 
onmisbare plek in. Op en in de 
wadbodem krioelt het van het 
leven. En ook als huis van de zee
hond is het wad van enorm belang. 

drooggevallen wad

Fotografen en schilders krijgen 
nooit genoeg van het wad,  
de zee en de luchten erboven. 
Onderweg beseft u waarom:  
u loopt hier steeds middenin 
potentiële stillevens.

 

Lauwersoog

addengenot
aan Zee

Wadlopers wij 
wachten op u met 
terrassen aan zee!

Lunchen en dineren aan zee
Dagelijks geopend

Diverse wadloopmenu´s

Zeedijk 1 | 9976 VM | Lauwersoog
0595 - 528 558 info@waddenweeLde.nL

Advertentie Stichting wadlopen Waddengenot aan Zee.indd   1 29-12-2014   17:48:49

Pizzeria Bij de buren van Pieter

Pizza, Pasta, Grill gerechten, Gourmetten en speciale wad

loopmenu’s. Ook buffetten voor grotere groepen wadlopers.

www.pizzeriabijdeburenvanpieter.nl

0595  528 558  info@waddenweelde.nl  

Hoofdstraat 82, 9968 AB  Pieterburen

wij zijn bekroond met

beleef ‘t!
in 2016

www.wadlopen.com     info@wadlopen.com         0595 - 528 300

Eten en drinken / camping / catering biologisch eten. 
Verhuur caravans & luxe trekkershut.

Roodehaansterweg 9   0595  571 598

9963  TC Warfhuizen  www.roodehaan.com

ROODEHAAN Camping De Breede, Warffum

“Klein van formaat…, maar ruim van opzet”. 
Prachtig openlucht zwembad, gratis WiFi. Veel speeltoestellen en 
vrij gebruik van skelters en fietsjes. 

Breede 4 0595  424 642 www.campingdebreede.nl 

9989 TA  Warffum               debreede@kpnmail.nl

CAFE IT AUDE BEUTHUS 
Gezellig cafe met diverse bieren op tap en fles.

Ook geopend voor lunch en diner.

Nieuwestreek 6

9166 LX Schiermonnikoog

0519  531460
www.cafeboothuis.nl

Wadloophotel

Vlakbij Lauwersoog! 
Het startpunt voor diverse 

wadlooptochten. 
Vakantiehuizen, 

groepsaccomodaties en 
hotelkamers. Boek hier uw 
overnachting voor of na het 

wadlopen met ontbijt en 
binnenzwembad met sauna. 

Ook voor verhuur van 
wadloopschoenen en 

-laarzen kunt u hier terecht.

Restaurant Waddengenot
A la carte restaurant, met 

speciale wadloopmenu’s!

Bij de buren van Pieter
Huisgemaakte steenoven 

pizza’s van wel 33cm groot! 
Pizza, pasta en grillgerechten.

Hoofdstraat 84 | 9968 AG Pieterburen
0595 - 528558 | info@waddenweelde.nl

www.waddenweelde.nl

addenweelde.nl 

pieterburen
Beleef het eilandgevoel op het vaste land...

Advertentie Stichting wadlopen pieterburen lang.indd   129-12-2014   17:32:45

Groepsrestaurant ‘t Centrum 

Startpunt voor diverse wadlooptochten.  
Gespecialiseerd in groepsdiners, barbecues, partijen, koffietafels, koude en 
warme buffetten. Ook koffie en winkelmuseum.
 

A. Streekstra  Hoofdstraat 82A / 103 06  23 797 116

 9968 AC  Pieterburen  0595  528 641

De Kraak van Van Dam | Terp 12 | 8854 AD Oosterbierum | dekraakvanvandam.nl | 0518 – 482 688

Boek een bijzonder vakantiehuis: 
het oude dorpskerkje van Oosterbierum.

7 personen, 3 slaapkamers
gelegen tussen Harlingen en Franeker
heerlijk vrij vlakbij het Wad, inclusief fietsen

Logeren in hemelse sferen!

ievers yn fryslân  |  Fûgelsangleane 9  |  9021 CR Easterwierrum  |  ievers.nl  |  0518 – 482 950

Een groepsverblijf met volop sfeer voor gezinnen, 
families, vrienden en collega’s!

10 personen, 4 slaapkamers
gelegen tussen Sneek en Leeuwarden
drempelloos, plateaulift, 2 (miva) badkamers 
royale tuin, geweldig uitzicht, inclusief fietsen

Hier zou je altijd willen blijven
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meer dan 50 jaar wadloopcentrum gids worden?

Restaurant Waddengenot aan Zee Lauwersoog
 

Wadlopers, wij wachten op u, met terrassen aan zee! Lunchen en dineren aan zee, 
daar waar de boot naar Schier vertrekt.

Zeedijk 1  0595  528 558  info@waddenweelde.nl

9976 VM Lauwersoog   www.waddengenotaanzee.nl

domies toen  

Botanische tuin Pieterburen, bijzondere sfeer met verrassende verscheidenheid. 
Thee en Koffieschenkerij  ‘Mooiste terras van Pieterburen’. 

Hoofdstraat 76  0595  528 636  info@domiestoen.nl  

9968 AG  Pieterburen   www.domiestoen.nl

wadloopcamping Boet’n toen 
 

Kamperen en caravan / trekkershutverhuur.

Hoofdstraat 68  06  570 226 90  www.campingboetntoen.nl 

9968 AG  Pieterburen   info@campingboetntoen.nl

Waddenhoes Gastenverblijven

Slapen in de kerk,een budget of comfortkamer een klein (4 p.) of groot appartement (11 p.)
met of zonder ontbijt, een fiets huren... alles is mogelijk bij Waddenhoes Gastenerblijven in 
Pieterburen. Tot totaal 52 personen. Een prima plek om ook wat langer te verblijven.

Hoofdstraat 102  06  204 864 74

9968 AG Pieterburen www.waddenhoes.nl

TIP!
Met een deel van de groep een 
zwaar traject lopen en met een 
ander deel een lichter? 
Ook dat is mogelijk!
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Wij beschikken over een grote groep goed opgeleide en zeer ervaren  
gidsen, die groepen zelfs door beschermde natuurgebieden mogen loodsen. 
Enthousiaste nieuwe wadloopgidsen kunnen we altijd gebruiken.  
De interne opleiding neemt zo’n 2,5 jaar in beslag. Gedurende de opleiding 
doet u ook al praktijkervaring op. 

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op via
telefoon: 0595 – 528 300, email: info@wadlopen.com

Wadlopen werd in de jaren ‘60 en ’70 als sportieve prestatie mateloos popu
lair. Sindsdien namen wij al tienduizenden nieuwsgierige mensen mee op 
ontdekkingstocht. Sommige van onze gidsen zijn zelfs al sinds die eerste 
tochten bij ons actief.
Uiteraard lopen wij de traditionele wadloopoversteken nog steeds.
De laatste jaren wordt de wadlooptocht steeds meer een wadloopbeleving, 
waarin we wadlopen combineren met bijvoorbeeld varen, eilandbezoek, 
zeehonden kijken en/of streekmaaltijden.
Meer verschillende activiteiten in dezelfde tijd. Minder vermoeiend, meer 
afwisseling, en daardoor geschikt voor kinderen vanaf een jaar of 4 tot en 
met senioren.

onze “wadloopbelevingen” 

Wadloopbelevingen zijn unieke arrangementen 
waarin het wadlopen o.a. wordt gecombineerd met 
een vaartocht, zeehonden kijken, een eilandbezoek 
of een streekproductenmaaltijd.
Bij de arrangementen staat de BELEVING voorop. 
Minder inspanning, meer genieten en dus is de 
wadlooptocht gemakkelijk,  varen over de Wadden
zee blikverruimend,  zeehonden kijken natuurlijk, 
eilandbezoek verademend en de maaltijden 
tongstrelend.

Lutjewad + mogelijk zeehonden zien   1

Een tocht voor het hele gezin. Kinderen vanaf 4 jaar 
kunnen ook mee. Eerst een vaartocht
vanuit Lauwersoog. We komen dan ook langs 
zeehonden. Daarna een gemakkelijke tocht waarin 
u toch alle aspecten van het wadlopen beleeft, en 
daarna weer terugvaart naar Lauwersoog. Alles bij 
elkaar bent u een uur of 4 onderweg. 
Deze tocht doen we soms ook ’s avonds als de zon 
ondergaat en het donker wordt op het wad. 
Inclusief vaartocht, zeehonden en wadlooptocht.

Weststrand Schier  2

We varen richting Schiermonnikoog. Dan gaan we 
van boord voor een gemakkelijke tocht van 1,5 uur 
over harde wadbodem naar het dorp Schiermon
nikoog. 2 uur verblijf op het eiland dus ruim tijd 
voor een terrasje, het dorp of het strand. Vervolgens 
met de bus naar ons schip voor de terugreis naar 
Lauwersoog.
Een gevarieerde tocht met varen, wandelen en het 
eiland. Daardoor erg geschikt als dagje uit voor het 
hele gezin. Geschikt voor kinderen vanaf 4 á 5 jaar. 
Totaal een dagje van 8 uur. Inclusief varen, wadlopen 
en busvervoer.

Zeehonden-Wadlooptocht  3

Verzamelen op het schip in Lauwersoog. Dan varen 
naar een mooi stuk wad waar we ongeveer 1,5 uur 
gaan wadlopen. We lopen vooral over hard zand, 
maar komen ook door geultjes en over schelpen
banken. De gidsen vertellen wat er te zien is. 
Dan gaan we weer aan boord en varen naar de zee
hondenbanken. Onderweg wordt van alles verteld 
over de zeehonden. We kunnen langzaam en dicht 
langs de zeehonden varen zonder ze te verstoren. 
Natuurlijk niet schreeuwen of flitsen.  

Daarna varen we terug naar Lauwersoog. 
Een tocht van minimaal 4 uur, waarin u al het moois 
van de Waddenzee kunt beleven. Geschikt voor 
kinderen vanaf 4 jaar.

Brakzand - Schiermonnikoog   4  
Vanuit Lauwersoog varen we eerst een stuk de 
Waddenzee op. Op de zandplaat Brakzand begint 
daarna de wadlooptocht naar Schiermonnikoog; een 
prachtige wandeling van 3 uur over lekker hard zand. 
Op het eiland is er tijd voor een terrasje.
Inclusief varen, wadlopen en busvervoer. In totaal 
bent u 8 uur onderweg. 

Nachttocht Brakzand - Schiermonnikoog   4  
Een ware belevenis. Na middernacht zetten we koers 
richting Schiermonnikoog. Na een stuk varen gaan 
we in donker van boord. Terwijl de zon boven het 
wad opkomt, lopen we richting eiland. Een schitte
rend gezicht. Het programma is inclusief ontbijt op 
het schip op de weg terug. Een aanrader! Totale duur 
ongeveer 6 uur.

andere belevingstochten

Zwerven getijhaventje Noordpolderzijl   5

Lopen langs een door schepen te bevaren geul  
(8 km in 2,5 uur). Vertrek en aankomst in het pitto
reske haventje van Noordpolderzijl. En dan even 
nazitten in het al even authentieke café ‘t Zielhoes! 
Normale conditie nodig.

Mini-Wadloopstruuntocht   6
Hoek van Bant  Lauwersoog.
Een echte struuntocht over het Wad, van ongeveer 
2 uur voor kinderen (vanaf 4 jaar) en volwassenen. 
We lopen vanaf de dijk het Wad op, een klein 
stukje met wat slik, een geultje, en verder schelpen, 
plantjes en alles wat je maar kunt vinden op en in 
de Wadbodem. De gids vertelt er alle over.

Afspoelen in de brede sloot achter de dijk.
We verzamelen bij ons kantoor, Haven 20 in 
Lauwers oog en rijden dan ongeveer 5 minuten 
naar de parkeerplaats aan de dijk bij de Hoek van 
Bant. Een prima toch voor wie voor het eerst kennis 
wil maken met het Wad.

Zwerftocht Pieterburenwad   7
Een tocht van ongeveer 3,5 uur naar het mooie 
geulenstelsel van het Pieterburenwad. 
Een gevarieerd en mooi stukje Waddenzee. 
Vertrek vanuit Pieterburen, dus prima te combi
neren met een bezoek aan de zeehondencrèche.
We komen terug op de plaats van vertrek dus 
schone/droge kleding hoeft niet mee het wad op.

oversteken naar een eiland: 
het ‘gewone’ wadlopen

Tochten zijn er in allerlei soorten en maten, maar 
avontuur is gegarandeerd! 

Wadlopen naar Rottumeroog   8

Een prachtige tocht met weinig slik (4 uur lopen  
en 3 uur varen) naar het eiland Rottumeroog. 
Juist deze tocht toont de dynamiek van het wad. 
Tijdens de vaartocht komen we langs honderden 
zeehonden. Lauwersoog is zowel vertrek als  
aankomstpunt. Inclusief boot en busvervoer.

Wadlopen naar Ameland  9

Een tocht (3,5 uur lopen) over afwisselend wad. 
Bij wind en regen één van de zwaarste tochten. 
Vertrek en aankomst op de veerdam van Holwerd. 
Inclusief consumptie, bustocht op het eiland en 
veerboot.

Wadlopen naar Simonszand 10  
Een tocht die naar het eind van de wereld lijkt te 
gaan. Simonszand is nu een kale zandplaat tussen 
Schiermonnikoog en Rottumerplaat. Vertrek en 
aankomstplaats is Lauwersoog. 
Vertrek met de bus naar de Negenboerenpolder  
in NoordGroningen. Vanaf de dijk een paar uur 
lopen en dan is er een niet te doorwaden geul. 
Ons schip zet ons daarover. Dan lopen we verder 
over Simonszand en komen weer terug bij het 
schip dat ons naar Lauwersoog vaart. 
De kans om vogels en zeehonden te spotten is 
groot. De enorme weidsheid is zeker. Een dag  
van ongeveer 8 uur, waarvan een uur of 4 lopen  
op plaatsen waar geen ander komt. Inclusief bus 
en bootvervoer.
 
Wadlopen naar Schiermonnikoog XXXL  11

Een zeer zware tocht van het vasteland naar het 
eiland, alleen voor diehards met de beste conditie 
(25 km in 5 uur). Veel slik en diepe geulen. Kijk bij 
Special BrakzandSchiermonnikoog (4) voor de 
lichtere tocht naar Schiermonnikoog. 

maatwerk
Test ons!
Naast alle tochten en belevingen kunnen we nog 
veel meer bieden. Wilt u bijvoorbeeld met een 
groep naar zandplaat Simonszand lopen, oesters 
rapen, varen met een historische reddingboot, een 
palingrokerij of een museum bezoeken of vliegeren 
op het strand. Het kan allemaal en nog veel meer. 
Wij beschikken over de mensen, de ervaring, de  
kennis en de schepen om elke vraag in een prachtig 
op maat gesneden programma om te zetten.
We nemen de hele familie, van oma tot kleinkind, 
veilig mee op een belevingsarrangement en regelen 
een afwisselend programma op Ameland, Schier
monnikoog, de Waddenzee of het Lauwersmeer
gebied met een gezellig diner als afsluiting.

Voorbeelden van arrangementen:
1. De reddingboot vaart uit. 
Met de voormalige reddingboot de Waddenzee 
op en het zeegat uit. Voel de sensatie van schip en 
deining. Daarna naar Schiermonnikoog. 
Op de fiets naar het dorp voor een Waddengoud
streekproductenmaaltijd in het beste restaurant van 
het eiland en strandgolfen op het breedste strand 
van Europa. Daarna weer op de fiets naar de veer
dam en met de veerboot terug naar Lauwersoog.  
Voor groepen van maximaal 12 personen. 
Volledige dag. Prijs bij 12 personen 99 euro p.p.

2. Het wad en het eiland. 
Vanuit Lauwersoog varen naar de zeehonden in de 
Waddenzee en daarna van boord voor een wad
wandeling van 1,5 uur naar Schiermonnikoog. In het 
dorp een maaltijd met Waddengoud streekproduc
ten en daarna op de fiets naar het breedste strand 
van Europa voor een partijtje strandgolfen. En dan 
op de fiets naar de veerdam waar ons schip al ligt te 
wachten voor de terugvaart naar Lauwersoog. Mini
maal 25 personen. Volledige dag, prijs 85 euro p.p.

     Lauwersoog aan boord Lauwersoog schip Lauwersoog aan boord Lauwersoog aan boord Noordpolderzijl Lauwersoog Haven 20 Pieterburen camping Lauwersoog, Haven 20 Veerdam Holwerd Lauwersoog, Haven 20 Lauwersoog,  Haven 20
5 km 5 km 4 km 10 km 8 km 5 km 10 km  15 km 15 km 15 km 25 km
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Varen & wadlopen - tocht 2 en 4 via Schiermonnikoog Zwerven over de wadden Wadlooptochten vaste wal <–> waddeneilanden

Struuntocht
Lutjewad + 

zeehonden zien

Struuntocht
Weststrand 

Schier

Zeehonden
Wadlooptocht

Wadlopen via 
Brakzand naar 

Schiermonnikoog

Wadlopen
Getijhaventje 

Noordpolderzijl

Mini-Wadloop
Struuntocht Hoek 

van Bant 

Wadlopen
Pieterburenwad 

Zuid-oost Lauwers

Wadlopen 
naar 

Rottumeroog

Wadlopen 
naar 

Ameland

Wadlopen 
naar 

Simonszand

Wadlopen naar 
Schiermonnikoog 

XXXL

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Verzamelplek

oversteken naar een eilandwadloopbelevingen belevingstochten
NIEUW!

NIEUW!

de energiek 

Van eenvoudige overnachting tot volledig verzorgd verblijf. ****
Groepsaccommodatie voor max.  41 personen (deelverhuur mogelijk).
3 luxe B&Bkamers met eigen douche en toilet.
Aparte ontbijt en verblijfsruimte.

Mernaweg 79            www.deenergiek.nl

9965 AR  WeheDen Hoorn   tel. 0595  571 239

prijzen (per persoon, inclusief btw)

WADLOOPBELEVINGEN
• Lutjewad + zeehonden zien (1) ........................... € 20,-
• Gezinsspecial Lutjewad + zeehonden zien 

2 volwassenen + 2 kinderen (1)  .......................... € 65,-
• Weststrand Schier (2)  ................................................ € 30,-
• Gezinsspecial Weststrand Schier 2 volw + 2 k (2)  .. € 95,-
• Zeehonden-Wadlooptocht (3)  ............................ € 25,-
• Gezinsspecial Zeehonden-Wadlooptocht 

2 volwassenen + 2 kinderen (3)  ............................ € 80,-
• Brakzand - Schiermonnikoog (4)  ........................ € 35,-
• Nachttocht Brakzand - Schiermonnikoog  .......... € 45,-

ANDERE BELEVINGSTOCHTEN
• Zwerven getijhaventje Noordpolderzijl (5)  ....... € 11,-
• Mini-Wadloopstruuntocht (6)  ............................. € 11,-
• Gezinsspecial Mini-Wadl oopstruuntocht 

2 volwassenen + 2 kinderen  ............................... € 35,-
• Zwerftocht naar het Pieterburenwad (7)  ........... € 11,-

OVERSTEKEN NAAR EEN EILAND
• Wadlopen naar Rottumeroog (8) ........................ € 35,-
• Wadlopen naar Ameland (9)  ............................... € 27,50
• Wadlopen naar Simonszand (10)  ....................... € 35,-
• Wadlopen naar Schiermonnikoog XXXL (11)  .... € 35,-

boek tijdig
Sommige programma’s zijn snel volgeboekt, dus meldt u 
tijdig aan voor uw favoriete tocht. De snelste manier is zelf 
boeken via www.wadlopen.com. Moet een tocht worden 
afge last vanwege de weersomstandigheden of te weinig 
deelname, dan laten wij u dat weten.

zo   01-5    9.30       8.30    8.45 
do   05-5 14.00       
za   07-5      16.00
zo   08-5 16.30      16.00
za   14-5    9.00  8.00
zo   15-5  10.00  9.00
ma   16-5     11.30 11.00
za    21-5      2.15 
za    21-5 15.15     15.30
zo   22-5   15.15    
za   28-5         6.15      5.30
zo   29-5          7.00   7.15 

vr    03-6 13.15    14.00       12.00
za   04-6 14.00   14.00      13.15
zo   05-6      15.15 14.45
vr   10-6           6.15
za   11-6       8.15          6.00
zo   12-6    8.30    7.30      7.15   7.45
vr    17-6   12.45
za   18-6  14.15  13.15
zo    19-6      1.45
zo    19-6 14.15   14.15
za   25-6         5.30   5.15
zo   26-6       7.30         5.15

vr   01-7        11.15 11.30
za   02-7  13.30  12.30    12.15   11.30
zo   03-7 13.45   13.45
wo   06-7       16.15
za   09-7       7.00  
zo   10-7         6.15   6.00   6.30    5.30
za   16-7  12.45     12.30
zo   17-7 13.15    14.00      12.00
wo   20-7      2.45
wo   20-7       15.45 15.00
vr   22-7   16.45
za   23-7 17.45      18.00 17.15
zo   24-7    6.30         5.45    4.30
wo   27-7          7.30
vr   29-7     11.00     10.00
za   30-7  12.00  11.00    10.45
zo   31-7 12.15   12.15

wo   03-8   15.15  16.30  
vr   05-8 17.00      16.30
zo   7-08           5.30    4.30
wo   10-8   7.00     7.00        6.45   7.15
vr   12-8       9.30   9.00
za   13-8  10.15   10.30 10.00
zo   14-8   10.45  12.00 11.30
wo   17-8 14.45      14.15
vr   19-8      3.15
vr   19-8 16.00      15.30
za   20-8       16.15
wo   24-8    7.45    6.45      6.30   6.45
vr   26-8    9.15    8.15      8.00   8.30
za   27-8  10.30   10.45 10.15
zo   28-8   10.45  12.00 11.30  10.30

vr   02-9 16.00      15.30
za   03-9   16.15    16.45
vr   09-9       8.15       6.45
za   10-9    8.30       8.30
vr   16-9 14.30   14.30       13.30
za   17-9   15.15    15.45 15.00
vr   23-9    8.15    7.15      7.00   7.15
za   24-9    9.00    8.00   9.15      7.45
zo   25-9  10.00   10.15  
vr   30-9 14.30   14.30   14.30    13.30

za 08-10    7.30        6.15
zo 09-10    8.00    7.00
vr 14-10  13.45  12.45     13.00
za 15-10 13.45   13.45
zo 16-10   14.30
za 22-10    8.00    7.00
zo 23-10    8.45    7.45   9.00  

nacht tochtsunset tocht


