
Heenreis

Terugreis

Route

Route

Vertrekdatum

Automatisch inchecken
Graag minimaal een half uur voor afvaart aanwezig zijn,
om het inschepen vlot te laten verlopen. Het inschepen stopt  
enkele minuten vóór de aangegeven vertrektijd.
Als voetganger kun je gebruik maken van automatisch inchecken. 
Als je zonder voertuig reist, kunt je via de toegangscontrole in de 
terminal aan boord gaan. Je kunt hier zelf je ticket of bootpas 
scannen, handig! Automobilisten en fietsers worden bij de  
desbetreffende ingang persoonlijk door één van onze  
medewerkers ingecheckt.

In en om de vertrekhal in Harlingen aanwezig:

Terugreis wijzigen
Iets wijzigen of annuleren? Dat kan! Doe dit voordat
de geboekte afvaart heeft plaatsgevonden, anders is
uw ticket ongeldig. Log in op www.rederij-doeksen.nl
of bel met 088 - 9000888 (lokaal tarief).

Groen varen met Rederij Doeksen
Wist u dat u uw overtocht klimaatneutraal kunt
maken? Kies tijdens uw volgende boeking voor
een vrijwillige toeslag van € 0,50 p.p. Met dit geld
steunen we samen met het Fair Climate Fund
wereldwijd CO2-reducerende projecten.

Tijd Schip

Vertrekdatum Tijd Schip

U kunt hiermee direct naar de ticketcontrole, u hoeft niet meer langs de balie.

Volg Rederij Doeksen op Twitter en Facebook  
of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Boekingsnummer: 6437172

Volwassene

*0021F44D4*
0021F44D4 6437172

Harlingen - Terschelling ma 22-05-2017 13:00 uur Veerdienst Ms. Midsland

Volwassene

*0021F44D6*
0021F44D6 6437172

Terschelling - Harlingen vr 26-05-2017 11:45 uur Sneldienst



Heenreis

Terugreis

Route

Route

Vertrekdatum

Automatisch inchecken
Graag minimaal een half uur voor afvaart aanwezig zijn,
om het inschepen vlot te laten verlopen. Het inschepen stopt  
enkele minuten vóór de aangegeven vertrektijd.
Als voetganger kun je gebruik maken van automatisch inchecken. 
Als je zonder voertuig reist, kunt je via de toegangscontrole in de 
terminal aan boord gaan. Je kunt hier zelf je ticket of bootpas 
scannen, handig! Automobilisten en fietsers worden bij de  
desbetreffende ingang persoonlijk door één van onze  
medewerkers ingecheckt.

In en om de vertrekhal in Harlingen aanwezig:

Terugreis wijzigen
Iets wijzigen of annuleren? Dat kan! Doe dit voordat
de geboekte afvaart heeft plaatsgevonden, anders is
uw ticket ongeldig. Log in op www.rederij-doeksen.nl
of bel met 088 - 9000888 (lokaal tarief).

Groen varen met Rederij Doeksen
Wist u dat u uw overtocht klimaatneutraal kunt
maken? Kies tijdens uw volgende boeking voor
een vrijwillige toeslag van € 0,50 p.p. Met dit geld
steunen we samen met het Fair Climate Fund
wereldwijd CO2-reducerende projecten.

Tijd Schip

Vertrekdatum Tijd Schip

U kunt hiermee direct naar de ticketcontrole, u hoeft niet meer langs de balie.

Volg Rederij Doeksen op Twitter en Facebook  
of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Boekingsnummer: 6437172

Volwassene

*0021F44D5*
0021F44D5 6437172

Harlingen - Terschelling ma 22-05-2017 13:00 uur Veerdienst Ms. Midsland

Volwassene

*0021F44D7*
0021F44D7 6437172

Terschelling - Harlingen vr 26-05-2017 11:45 uur Sneldienst



Volg Rederij Doeksen op Twitter en Facebook 
of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Geboekt op: 25-04-2017 11:15

RETOUR

Heenreis:

Route Vertrekdatum Tijd Schip
Harlingen - Terschelling 22-05-2017 13:00 Veerdienst Ms. Midsland

Prijs
2 Volwassene € 26,46
2 Klimaat neutraal varen € 1,00
2 Toeristenbelasting Terschelling € 3,20

Terugreis:

Route Vertrekdatum Tijd Schip
Terschelling - Harlingen 26-05-2017 11:45 Sneldienst

Prijs
2 Volwassene € 25,56
2 Sneldiensttoeslag € 13,50

Prijs excl BTW: € 69,72
BTW: € 0,00
Totaalprijs: € 69,72
Betaald: € 69,72

Print uw e-tickets (pagina's met barcodes) uit en neem ze mee. Heeft u geen e-tickets in de bijlage ontvangen? Met uw boekingsnummer kunt u bij de ticketautomaat in
de terminal uw tickets alsnog uitprinten. 

Wist u dat u via de meeste smartphones en tablets ook automatisch kan inchecken? Scan de barcode vanaf uw scherm. Dan is het printen van een ticket helemaal niet
meer nodig en loopt u via de automatische toegangscontrole snel aan boord.

Als voetganger kunt u gebruik maken van automatisch inchecken. Bij de toegangspoortjes in de terminal kunt u zelf uw ticket of bootpas scannen. Automobilisten en
fietsers worden bij de desbetreffende ingang persoonlijk door één van onze medewerkers ingecheckt.

Wijzigen of annuleren is uitsluitend mogelijk vóórdat de geboekte afvaart heeft plaatsgevonden en is niet altijd kosteloos. Meer informatie op www.rederij-
doeksen.nl/wijzigenenannuleren.

Bent u minder valide en/of gebruikt u een rolstoel of scootmobiel? Meldt u zich dan 30 minuten voor vertrek bij de toegangscontrole en wij begeleiden u veilig aan boord.

U wordt geacht minimaal een half uur voor afvaart aanwezig te zijn, om het inschepen vlot te laten verlopen. 

Wij wensen u een prettige reis!

Boekingsnummer: 6437172



Route naar Harlingen 
Vanaf de Afsluitdijk (A7) volgt u de N31 en via Leeuwarden de A31. ANWB-wegwijzers wijzen u vervolgens de weg naar 
Harlingen Havens. Informatie voor uw navigatiesysteem: Waddenpromenade 5, 8861 NT Harlingen. 

Parkeren in Harlingen 
In Harlingen zijn diverse parkeergelegenheden, overdekt en niet overdekt. ANWB-borden wijzen u de weg naar de 
terreinen. De meeste hebben een pendelbus, die aansluit op de tijden van de veerdienst. Geen van de parkeerterreinen 
is eigendom of in beheer van Rederij Doeksen. Kijk op www.rederij-doeksen.nl voor adressen. 

Bagage 
Kijk voor al onze bagageregels op www.rederij-doeksen.nl. 

Eten & drinken en winkelen 
Aan boord van de veerschepen (m.u.v. de sneldiensten) zijn horeca en winkelfaciliteiten aanwezig. In de veerterminal in 
Harlingen geniet u bij Grand Café Promenade op ons binnen- of buitenterras van een heerlijke kop koffie, lunch of diner 
met een prachtig uitzicht over de Waddenzee (Werelderfgoed)! Bij winkel de Parlevinker, ook gevestigd in de Harlinger 
terminal, kunt u terecht voor boeken, snoep, cranberryproducten, cadeaus en handige reisartikelen die u mogelijk bent 
vergeten. Informeer naar de openingstijden. Tot ziens! 

Plattegrond

Rederij Doeksen
Waddenpromenade 5
8861 NT Harlingen
www.rederij-doeksen.nl

Volg Rederij Doeksen op Twitter en Facebook  
of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.




