Informatiiemap

Baayvilla’s
Allereerst heten wij u van harte welkom op vakantiepark Baayvilla’s!
Om uw verblijf zo prettig en aangenaam mogelijk te laten
verlopen hebben wij deze informatiemap voor u samengesteld.
Naast de voor u belangrijke informatie over uw vakantieverblijf treft
u ook een aantal algemene en recreatieve tips aan. U kunt natuurlijk
ook altijd voor vragen terecht bij de beheerder van het park.
Wij danken u voor uw goede zorgen en wensen u
een fijne vakantie op vakantiepark Baayvilla’s!
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Service in huis
WIFI
In de woning kunt u gebruik maken van de gratis WIFI.
Hiervoor heeft u de volgende toegangsgegevens nodig:
Netwerknaam		
Password			

: BAAY(WONINGNUMMER), bijvoorbeeld		
: Baayvilla(WONINGNUMMER), bijvoorbeeld

BAAY12
Baayvilla12
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Parkregels Baayvilla’s
Auto’s op vakantiepark Baayvilla’s

U kunt 1 auto parkeren bij de woning. Bij de ingang van het park is een algemeen parkeerterrein waar overige
auto’s kunnen worden gezet.

Woning

Om ervoor te zorgen dat de vakantiehuizen er mooi uit blijven zien, vragen wij u geen fietsen te stallen tegen
de woningen.

Afval

U kunt uw afval deponeren in de daarvoor bestemde afvalcontainer die bij de woning geplaatst is.

Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegestaan in de woningen.

Kinderen

Ons park is voor jong en oud! Wel willen we de ouders vragen aandacht te besteden aan de volgende punten:
•
•

Bij het spelen graag de omgeving en overige bewoners respecteren.
Pas op voor deuren en ramen.
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Huishoudelijk reglement
Artikel 1- Ordebepalingen
1.

Iedere Huurder of bezoeker is gehouden de privacy en de rust van de andere huurders en bezoekers 		
van het park te respecteren.
2. Zonder toestemming van de beheerder is het huurder verboden:
a. Met een vrachtwagen of ander groot voertuig in het park te komen;
b. (boot)trailers, aanhangers, caravans of dergelijke te parkeren, al dan niet op het terrein van 		
		
de eigen vakantiewoning;
c. auto’s, vaartuigen en andere voertuigen te parkeren in het park, anders dan op de daarvoor 		
		
aangewezen parkeerplaatsen;
d. Huurder verplicht zich zijn voertuigen te parkeren op de daarvoor bestemde plaatsen. 			
		
Parkeren in tuinen en op grasvelden is verboden.
e. Bij het op- en afrijden van het terrein is men verplicht een maximum snelheid van 5 km 			
		
per uur aan te houden. Bij vaststelling van overtreding van deze regel, heeft de beheerder 		
		
het recht de auto buiten het park te laten plaatsen of te weren. Op het gehele terrein 			
		
is het wegenverkeersreglement van toepassing;
f. Het is huurder verboden door het maken van muziek of lawaai overlast te veroorzaken aan 		
		
andere bewoners van het park.
g. Huisafval buiten de vakantiewoning te plaatsen. De huurder dient het perceel van de 			
		
vakantiewoning vrij te houden van afval;
h. Tussen 23.00 uur en 07.00 uur zich met gemotoriseerde voertuigen en/of voorwerpen op 		
		
het park te begeven;
i.
Auto’s van bezoekers te parkeren binnen het park. Deze dienen geparkeerd te worden 			
		
buiten het park;
j. Fietsen in of buiten tegen de woning te plaatsen;
k. De paden en de hoofdingang te blokkeren met welk obstakel dan ook, zulks in verband met 		
		
de bereikbaarheid van het park voor hulpdiensten en bij calamiteiten;
l.
Open vuur en vlam te maken, behoudens bij gebruik van de stookplaats. Het gebruik van 		
		
een barbecue, tenzij aanwezig bij de woning, is niet toegestaan.
m. Goederen (waaronder dranken, etenswaren of drugs) in het park te koop aan te bieden, 		
		
drugs te gebruiken of de vakantiewoning te gebruiken voor de uitoefening van een beroep 		
		
of bedrijf;
3. In strijd met dit reglement gestalde of geparkeerde objecten zoals genoemd in lid 2 sub b en c 		
worden zonder enige waarschuwing verwijderd voor rekening van de eigenaar.
4. Het is niet toegestaan zich in het park dusdanig te gedragen, te voetballen of een ander hinderlijk 		
spel te spelen, ten gevolge waarvan een gevaarlijke dan wel hinderlijke situatie ontstaat, een en 		
ander ter beoordeling van de beheerder.
5. Het is niet toegestaan door het aanbrengen van vlaggen, affiches of anderszins uitdrukking te geven 		
aan een bepaald staatkundig of kerkelijk streven.
6. Huurder dient linnengoed op bedden te gebruiken en is niet gerechtigd bedden zonder lakens te 		
gebruiken.
7. Huurder mag het gehuurde niet aan derden in gebruik afstaan, noch daarin meer personen 			
doen overnachten dan bij de reservering is overeengekomen, tenzij met schriftelijke toestemming 		
van de verhuurder.
8. Het is niet toegestaan te roken in de woningen.
9. Huurder dient zich te gedragen als een goed huurder en het vakantiehuis te gebruiken 			
overeenkomstig de door DUTCHEN of de eigenaar/beheerder gegeven redelijke gebruiksinstructies.
10. Indien huurder handelt in strijd met het hiervoor in dit artikel gestelde is de beheerder bevoegd 		
huurder van het terrein te verwijderen en verdere toegang tot het park te ontzeggen. Dit zal 			
onherroepelijk en op staande voet leiden tot annulering van de huurovereenkomst zonder restitutie 		
van de betaalde huur en borgstelling.
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Artikel 2- Schade
1.
2.
3.
4.
5.

Huurder is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medehuurders aan het vakantiehuis of de 		
daarin aanwezige zaken (zoals bijvoorbeeld stoffering en huisraad, maar daartoe niet beperkt) 		
toegebrachte schade. Zulks geldt eveneens voor vermissing van een van deze zaken.
Een schadegeval dient door Huurder direct aan de Beheerder doorgegeven te worden, in ieder geval 		
voor het verlaten van het park.
Mocht Huurder zelf schade aantreffen bij aankomst, dan dient hij deze binnen 2 uur na aankomst te 		
melden bij de receptie.
Mocht er door verhuurder/beheerder achteraf schade worden geconstateerd welke door Huurder 		
niet is gemeld, dan zal deze schade worden beschouwd als door Huurder tijdens diens huurperiode 		
te zijn ontstaan en voor rekening van Huurder komen..
Verhuurder zal Huurder een schadeformulier toesturen betreffende deze schade. Huurder is verplicht
deze getekend te retourneren zodat deze schade ingediend kan worden bij de schadeverzekeraar.

Artikel 3- Huishoudelijk afval
1.
2.

Huisvuil dient verpakt in gesloten zakken in de daartoe bestemde container(s) te worden gestort.
Chemisch afval mag niet in de huisvuilcontainer worden gestort.

Artikel 4- Huisdieren
1.
2.
3.
4.
5.

Huisdieren mogen alleen worden meegenomen indien dit in de reservering is overeengekomen. Is 		
dit niet het geval, dan kan weigering van het huisdier of omboeking naar een ander vakantieverblijf 		
het gevolg zijn.
Huisdieren van bezoekers zijn niet toegestaan.
Een hond en/of kat dient buiten het park te worden uitgelaten en mag niet loslopen buiten het 		
perceel van de eigen vakantiewoning.
Een hond dient buiten de vakantiewoning steeds aangelijnd te zijn.
Wanneer het park door huurder verlaten wordt is het niet toegestaan een hond in en/of om de 		
vakantiewoning achter te laten.

Artikel 5- (Brand-)veiligheid
1.
2.
3.

Huurder dient de brandweervoorschriften en – aanduidingen op te volgen. Het is verboden om vuur 		
te maken op andere dan de daarvoor ingerichte en aangegeven plaatsen.
Gooi nooit een brandende sigaar, sigaret of lucifer weg. Het is verboden kaarsen en dergelijke te 		
laten branden tijdens afwezigheid van huurder.
Barbecueën is in het gehele park niet toegestaan, behalve indien gebruik wordt gemaakt van de bij 		
de woning aanwezige faciliteiten.

Artikel 6- Aankomst en vertrek
1.
2.

Huurder dient zich bij zowel aankomst als vertrek te melden bij de beheerder/receptie.
Huurder dient, tenzij in de reserveringsbevestiging anders is bepaald, het vakantiehuis 			
uiterlijk op de in de reserveringsbevestiging aangegeven tijd te hebben verlaten. DUTCHEN is nimmer 		
verantwoordelijk voor de gevolgen van later vertrek dan de aangegeven tijd. Bij vertrek op een 		
later tijdstip dan in de reserveringsbevestiging is aangegeven dient Huurder een extra huurbedrag 		
per dag te betalen.
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3.

Bij vertrek dient Huurder het vakantiehuis in een behoorlijke staat dat wil zeggen: bezemschoon 		
achter te laten. De in het vakantiehuis aanwezige zaken dienen steeds op de oorspronkelijke plaats 		
(bij aankomst) te worden teruggezet. Serviesgoed dient te zijn afgewassen en opgeborgen 			
op de daartoe bestemde plaats, keuken en ijskast dienen schoon te worden achtergelaten en vuilnis 		
dient te worden gedeponeerd in de daartoe bestemde container. De Eigenaar/Beheerder 			
is gerechtigd een eindcontrole op het tijdstip van vertrek te doen. Indien Eigenaar/Beheerder 		
constateert dat (meerdere) zaken niet op hun oorspronkelijke plaats zijn teruggezet of indien het 		
vakantiehuis niet bezemschoon is, of anderszins niet in orde is, is Eigenaar/ Beheerder gerechtigd om 		
extra (reiniging)kosten aan Huurder in rekening te brengen.

Artikel 7- Overige bepalingen
1.
2.
3.
4.
5.

Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadigingen van eigendommen van huurder.
Verhuurder is niet aansprakelijk voor overlast veroorzaakt door derden.
In alle gevallen dient huurder en zijn bezoekers zich stipt te houden aan dit reglement, aanwijzingen 		
van personeel en andere daartoe bevoegde personen.
De directie behoudt zich te allen tijde het recht voor de vakantiewoning te betreden voor inspectie 		
en/of het (laten) verrichten van onderhoudswerkzaamheden.
De directie en/of de met toezicht op de nakoming van dit reglement belaste personen zijn 			
gerechtigd, zonder voorafgaande waarschuwing degene die enige bepaling van dit reglement niet 		
nakomt of overtreedt, te verwijderen en verdere toegang tot het park te ontzeggen, zonder restitutie 		
van de betaalde huur en eventuele borgstelling.
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Belangrijke adressen en
telefoonnummers
Alarmnummer								

112

Noodnummer voor niet-spoedeisend hulp				

06 51900772

					

0900 8844

Algemeen nummer politie

Huisartsenpost
Huisarts H.J. Glastra van Loon

0519 518224
					

0519 321286

Holdingastrjitte 29
9133 NE Anjum

Tandartsenpraktijk							

0519 295480

Woudhorne 43a
9101 NS Dokkum

Apotheek								

0519 321286

Spoedeisende hulp							

0519 518224

Buiten kantooruren en ‘s nachts					

0900 1127112
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Aankomst & vertrek Baayvilla’s
Inchecken:				
Uitchecken:				

U kunt vanaf 15:00 uur inchecken
U kunt tot 10:00 uur uitchecken

Adres

Noordergat 30 t/m 52, Lauwersoog

Telefoonnummers

Telefoonnummer beheerder dhr. Dijkstra:				
Noodnummer buiten kantooruren (beheerder):			
Telefoonnummer Dutchen algemeen: 					
E-mail adres:										

06-22635572
06-51900772
023-7410061
info@dutchen.nl

Vertrek

Helaas komt er aan elke vakantie een einde. Tot 10:00 uur kunt u de sleutel van uw vakantiehuis inleveren bij
de beheerder. De beheerder zal samen met u een controle ronde lopen.
Voordat u de woning verlaat, verzoeken wij u vriendelijk om bij uw vertrek op het volgende te letten:
•
•
•
•
•
•

De afwas is gedaan en is opgeruimd;
De verwarming is teruggedraaid naar 15° Celsius;
Alle ramen en deuren zijn gesloten;
Eventueel verplaatste meubels staan weer op de oorspronkelijke plaats;
Afval is in de container op het park gedeponeerd;
U heeft melding gemaakt van eventuele breuk en/of beschadigingen aan de woning of
woninginventaris.

Vertrek buiten reguliere tijden

Het kan gebeuren dat u onverwacht eerder moet vertrekken dan gepland of dat u graag nog iets langer wilt
blijven. Neem hiervoor contact op met de beheerder.
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Extra’s bijboeken
Nespresso koffie

Uw luxe vakantiehuis is standaard voorzien van een Nespresso koffiemachine, waarmee u op elk moment van
de dag de heerlijkste kopjes koffie kunt bereiden.
Nespresso cups zijn verkrijgbaar via de beheerder voor €5,50 per strip (10 cups)
U kunt een keuze maken uit de onderstaande soorten:
•
•
•
•

Nespresso Ristretto
Nespresso Espresso
Nespresso Lungo
Nespresso Decafé

Wij adviseren u alleen orginele Nespresso cups te gebruiken in de Nespresso machines.

Fietsen huren

Bij uw woning staan Ste!f huurfietsen gereed voor uw gezelschap.
Wilt u hier gebruik van maken? Neem dan even contact op met de beheerder.
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Denk Groen!
Duurzaam ondernemen staat hoog in het vaandel bij Dutchen.
Bij het onderhoud van onze parken gebruiken wij zoveel mogelijke duurzame materialen.
De woningen op onze parken schoongemaakt met milieuvriendelijke producten
die voorzien zijn van het ecolabel. Een ecolabel is een keurmerk dat wordt toegekend aan
producten of diensten die minder milieubelastend zijn dan kwalitatief vergelijkbare
producten of diensten.
Daarnaast wordt er gebruikt gemaakt van toiletpapier met het fsc keurmerk in de woningen.
Door FSC te gebruiken, wordt er direct bijgedragen aan de bescherming van onze wereldwijde bossen en aan een
gezonde leefomgeving voor mens en dier. Omdat u het bos op deze manier
economische waarde geeft, zorgt u ervoor dat het behouden blijft.
Ons streven is een bijdrage te leveren aan het bevorderen van milieubewustzijn onder onze medewerkers en
leveranciers. Wij verzoeken u vriendelijk bewust enkele eenvoudige dagelijkse handelingen toe te passen tijdens
uw verblijf op onze parken.
Ook u kunt zorgen voor een duurzaam verblijf door op een aantal punten te letten.
•

Zet s’avonds en bij het verlaten van de bungalow de thermostaat lager, alle woningen
op onze parken zijn uitstekend geïsoleerd.

•

Trek de oplader uit het stopcontact wanneer apparatuur zoals mobieltjes niet worden
opgeladen.

•

Wees zuinig met water tijdens douchen, tandenpoetsen en handen wassen.

•

Laat niet onnodig overal het licht branden.
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Vervoer
Taxi

Taxicentrale Waaksma					
0519 – 294 - 346
Taxi D&L de jong
0519 – 518 - 039

Electrische auto of fiets opladen

Voor meer informatie en oplaadpunten in de omgeving kunt u ook kijken op:
www.oplaadpalen.nl
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Winkels
Supermarkt Lauwersoog
Standweg 1
9976 VS Lauwersoog
T: 0519 349360

Albert Heijn Dokkum
Koophandel 7
9101 WZ Dokkum
T: 0519 229810

Coop Anjum
Buorfinne 1
9133 NR Anjum
T: 0519 321239

Jumbo Leens
De Nije Nering 2
9965 NA Leens

Tip

Bezoek ook eens de stad Dokkum; een kleine oude vestingstad met leuke winkels en eetgelegenheden.
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Horeca
Het booze Wijf
Strandweg 5
9976 VN Lauwersoog
T: 0519 349133

Het restaurant is gelegen aan de waterzijde van het Lauwersmeer. Het restaurant is het hart van Lauwersoog
waar iedereen samenkomt van bewoners uit de omgeving tot (dag)toeristen en campinggasten.
Het restaurant is nautisch en sfeervol ingericht en beschikt over een groot terras met uitzicht over de
museumhaven en het Lauwersmeer. De verschillende seizoenen spelen een grote rol in de gerechten die wij
serveren. Onze koks maken een selectie van de mooiste (h)eerlijke producten uit onze Waddenregio die
vervolgens op uw bord belanden. Het Booze Wijf is een plek waar kinderen opeens hun bord leeg eten en
gelijk in slaap vallen. Kortom, een plek waar je met het hele gezin graag komt.

Sterkenburg

Haven 9
9976 VN Lauwersoog
T: 0519 349060
Heeft u een lange wandeling gemaakt of gewoon zin in een heerlijk gebakken visje dan bent u bij ons aan het
juiste adres.
Vanuit de verse vis winkel beneden kunt u met de trap of de lift naar de eerste verdieping hier is het restaurant gerealiseerd. U heeft hier een prachtig panoramisch uitzicht, met helder weer kunt u moeiteloos over het
wad tot Schiermonnikoog aan toe kijken. Ook heeft u een prachtig vergezicht over het Lauwersmeer.
Bij Sterkenburg kunt u terecht voor een heerlijk gebakken visje of diverse vis menu’s. Voor de niet visliefhebbers onder ons zijn er ook diverse snacks. Bij al dit lekkers schenken wij u een glaasje frisdrank, alcoholische
dranken of een kopje koffie. Na afloop is er voor de ijsliefhebber softijs of diverse soorten schepijs.
Op de eerste verdieping bevindt zich ook een prachtig terras rondom het gebouw, hier kunt u heerlijk vertoeven op de lounge banken en genieten van het prachtige uitzicht.
Door de aanwezigheid van de vele zitplaatsen zijn (grote) groepen bij ons van harte welkom.

Waddengenot aan zee
Zeedijk 1
Lauwersoog
T: 0595 528558

Op de grens van Groningen en Friesland daar waar de boot naar Schier vertrekt, vind je Waddengenot aan
Zee. Bij Waddengenot aan Zee kun je genieten van een geweldig panoramazicht over zee en Lauwersmeer.
De terrassen zijn gelegen op nog geen 15 meter van het water. Je ziet de zeehonden zwemmen.
Bij mooi weer gooit Waddengenot aan Zee letterlijk alle deuren open en is elke zeebries jouw bries.
Je beleeft het eilandgevoel in een hippe strandtent aan de vaste wal. Koud, regen, storm? Dan is het genieten
bij de openhaard.

Pierenend

Haven 50
9976 VN Lauwersoog
T: 0519 3491
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Natuur
Nationaal Park Lauwersmeer is uniek. Kenmerkend is het open en uitgestrekte landschap, een aantrekkelijk
leefgebied voor verschillende dieren en planten. Zo biedt dit landschap elk jaar aan honderdduizenden vogels
rust en voedsel. Op http://www.np-lauwersmeer.nl/ vindt u uitgebreide informatie over de unieke omgeving
en de diverse natuurgebieden.

Lauwersmeer

Ongeveer 2000 hectare van Nationaal Park Lauwersmeer bestaat uit open water, dit zijn de vroegere geulen,
slenken en prielen van de Lauwerszee. Het meeste water in het Lauwersmeer is zeer ondiep; alleen de grote
geulen zijn dieper, maximaal 10 meter. Dat het Lauwersmeer nog steeds een band heeft met de Waddenzee
blijkt uitde visstand: bot en spiering worden nog altijd in het meer aangetroffen.
Het open water van het Lauwersmeer vormt een belangrijke drinkplaats en een veilige slaapplaats voor de
vele duizenden ganzen die er overwinteren. Daarnaast vormt het water een belangrijk voedselgebied voor
visetende vogels, zoals de fuut, zaagbekken en duikeenden. Het zeer ondiepe water (minder dan 0,5 m) vormt
een belangrijk rust- en voedselgebied voor grondelende eenden, zoals de bergeend, en verschillende steltlopers, zoals de kluut.

Lauwersoogbos

Grenzend aan de oostkant van het dorp Lauwersoog ligt het Lauwersoogbos. Dit bos is na het afsluiten van de
Lauwerszee ingeplant met populier, es, abeel en els. De rechte rijen bomen laten duidelijk zien dat dit mensenwerk geweest is. Toch heeft dit jonge bos zeker natuurwaarden te bieden. Het biedt specifieke bosvogels
een veilige nestplek en voor veel trekvogels biedt het bos een beschutte rustplaats op hun lange reizen van
noord naar zuid en vice versa. Ook zeldzame paddenstoelen vinden hier een thuis.
Het Lauwersoogbos is ontsloten door fiets- en wandelpaden en vrij toegankelijk. Twee gemarkeerde
wandelroutes lopen deels door dit bos: de Duindoornroute en de Orchideeënroute.

Ballastplaatbos

Aan de oostkant van het Lauwersmeer, ten zuiden van het Nieuwe Robbengat, ligt het Ballastplaatbos. Dit bos
is na de afsluiting van de Lauwerszee op devoormalige zeebodem aangeplant. Overal in en op de bodem treft
u schelpen aan als stille getuigen van dit zoute verleden.
Het Ballastplaatbos is vrij en goed toegankelijk, zowel te voet als op de fiets. Er zijn twee gemarkeerde wandelroutes in dit gebied. De observatietorenroute (blauwe route, 5 km) voert u langs een observatietoren met
prachtig uitzicht over het Lauwersmeer en het ondiepe water van Achter de Zwarten. Vergeet uw verrekijker
niet, want met een beetje geluk ziet u hier lepelaars en misschien zelfs wel een flamingo!
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Activiteiten
Activiteitencentrum Lauwersmeer Staatsbosbeheer
De Rug 1
9976 VT, Lauwersoog

Openingstijden
Van 1 mei tot 1 november:
Zondags van 11.00 - 17.00 uur en woensdags van 12.00-17.00 uur.
Van 1 november tot 1 mei:
Zondags van 11.00 - 16.00 uur.

Het Informatie Paviljoen

Haven 6,
9976 VN Lauwersoog (in de haven van Lauwersoog)
T: 0519-348070
In de haven van Lauwersoog staat Het Informatie Paviljoen (HIP). Hier krijgt u informatie over de bezienswaardigheden in de omgeving. Tevens zijn er digitale informatiepanelen en een speciale belevingsruimte om het
gebied op een vernieuwende manier te ervaren.

Openingstijden:
Oktober t/m maart
Zaterdag en zondag van 11:00 – 16:00 uur
6 april t/m 30 september
Woensdag t/m zondag van 11:00 – 17:00 uur
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Dagje Schiermonnikoog

Vanuit de haven in Lauwersoog (enkele minuten lopen vanaf Baayvilla’s) kunt u 5 x per dag met de boot naar
Schiermonnikoog, een heerlijk dagje er op uit! Neem u fietsen mee op de boot, zo fietst u gemakkelijk het
eiland rond.
Afvaartijden 6:30, 9:30, 12:30, 15:30 en 18:30

Tarieven (retour)

Volwassenen € 12,95 , zomertarief €15,20
Kinderen 0 – 3 jaar gratis,
Kinderen 4 – 11 jaar € 7,35 , zomertarief € 8,45
Fiets mee € 7,85 , zomertarief € 9,40
Het zomertarief is geldig van 1 april – 30 september.
Bekijk actuele informatie op: https://www.wpd.nl/schiermonnikoog/

Zeehondentochten en Zandplaatexcursies
Zeehondentocht (Z) Vaartijd: 2 uur
U vaart langs plekken waar zich veel zeehonden bevinden.
Een must voor bezoekers van dit gebied, voor jong en oud.
Volwassenen € 15,- p.p. , kinderen 4 – 12 jaar € 9,75 p.p.
Zeehondentocht met zandplaatexcursie (ZZ) Vaartijd: 3 uur
Tijdens deze vaartocht gaat u zeehonden bekijken en brengt
u een bezoek aan de beroemdste zandplaat van Nederland, de ‘Engelsmanplaat’.
Volwassenen € 18,- p.p. , kinderen 4 – 12 jaar € 9,75 p.p.
Beleef Water Events, Haven 2, Lauwersoog, T: 0519-349133, www.lauwersoog.nl
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Rescueboat vaartochten

Een unieke beleving, met een snelle rescueboat langs de zandplaten,
over het Wad en de Noordzee varen.
•
•
•

Rescueboattocht, vaartijd 1 uur, €24,50 p.p.
Rondje Schiermonnikoog, vaartijd 2,5 uur, € 62,50 p.p.
Korte trip, vaartijd 15 minuten, €10,- p.p.

Beleef Water Events
Haven 2, Lauwersoog
T: 0519-349133
www.lauwersoog.nl

Landrover Natuur Safari door het Nationaal Park Lauwersmeer
Een safari door het Lauwersmeergebied met een Safari Land Rover,
in samenwerking met Staatsbosbeheer.
Duur excursie: 2 uur, € 17,50 p.p. (maximaal 8 personen)
Beleef Safari Lauwersoog
Haven 2, Lauwersoog
T: 0519-349133
www.lauwersoog.nl
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