Fietsttocht naarr de Jachtthaven Vllieland (88 km)
Goldden Tulip Resort Strrandhotel Seeduyn
Badw
weg 3 VL
LIELAND

Dezze tocht leiddt ons naar de
d oostpunt van het eilaand Vlielannd.
Als u vertrekt vanuit
v
het Strandhotel
S
v
volgt
u de weg
w richtingg het dorp over de Badw
weg.
Ga vlak
v voordaat je het bos in fietst linkksaf de kam
mpweg in. Aaan uw rechtterhand is nu
u het
bos,, aan uw linnkerhand heet huizenterrrein Duinkeersoord.
mt u lang hett uiterste puuntje van kam
mpeerterreiin
Als u Duinkerssoord voorbbij bent kom
w wat naaar rechts, blijf deze weeg volgen. O
Op een gegeeven
Storrtemelk. Hieer buigt de weg
mom
ment is er eeen kruising die naar hooofdingang van
v kampeerterrein Stortemelk leid
dt. U
gaatt gewoon reechtdoor meet het voetbaalveld aan uw
u rechterhhand. Ongevveer 100 meeter
na het
h voetbalvveld is er eenn schelpenppad naar link
ks het bos in.
i Neem daat pad. Dit stuk
s
bos is het oudstte loofbos van
v Vlielandd.
Vollg het schelppenpad totddat u op een verharde weg
w uit komtt. Dit is de ffortweg, diee van
de (jacht)haven
(j
n naar het Noordzeestra
N
and leidt. Slla even linkks af om bovven op het duin
d
naarr de zee te kijken.
k
We gaan nu weeer terug naaar beneden en we volg
gen de weg langs
l
Stal E
Edda en het
Vlieelander induustrieterreinn naar de jacchthaven. Als
A u daar uiitgekeken bent vervolg
gen
we onze
o
weg laangs de heliihaven richtting het dorp
p Oost-Vlieeland.
Als u rechtdoor gaat
g fietst u het dorp biinnen hier zijn
z voldoennde
mogeelijkheden om
o wat te etten of drinken.
U kunnt vanaf het Havenpleinn achter het dorp langs lopen over de
waddeenzeedijk vooor een moooi uitzicht over
o
de Wadddenzee.
We vervolgen de
d route dooor de Lutineelaan in te fietsen
f
bij het
h VVV kanntoor, tegen
n de
heuvvel op langss Hotel Vlieerijck. Daarrna slaat u de
d 4de weg links
l
in (Roozebottelweeg)
langgs de VMBO
O school vaan Vlieland. Voordat dee weg naar linksboven
l
wegdraait slaan
s
gaann we rechtddoor het scheelpenpad opp langs de Vliehorst.
V
Bijj de eerste ssplitsing hou
uden
we rechts
r
aan zodat
z
we aann onze linkeerhand de ijjsbaan zien.. Volg het schelpenpad
d
heleemaal tot aaan de kampw
weg lang Duuinkersoord
d. Voor Vlieepark en Annkerplaats gaaat u
linkksaf, langs over
o
de kam
mpweg. Na ongeveer
o
700 meter bennt u weer opp de badweg
g. Ga
nu rechtsaf
r
en aan
a het eindd van de weeg bent u weeer bij het beginpunt
b
heet Strandhottel.
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Vooor nog meeer leuke fietsrouttes ga naaar www.FietsenopddeWadden
n.nl

