Welcome to Terschelling

www.yourislandpal.nl

Algemene tips
• Ruik aan de lucht of het hoog of laag water is
op het wad.
• Beleef het magische moment van windstilte
op het eiland.
• Voel en proef het zoutkorstje op je gezicht
na een stormwandeling over het strand.
• Bedenk een fietsroute waar je het minst
met wind tegen fietst.

• Niet elke tocht hoeft een doel te hebben.
• Zet willekeurig een timer en stop wanneer deze gaat
en ga vanuit daar ergens heen waar je nooit bent
geweest.
• Ga zoveel mogelijk op de grond zitten of liggen.
• Smeer voldoende zonnebrand.
• Onderzoek elkaar dagelijks… (ook op teken).
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1. Feel tiny

4. Feel the shape of the island

7. Enjoy the silence

Loop een paar kilometer de Noordsvaarder
op en voel je zo ontzettend klein
op deze grote zandvlakte.

Loop over de hoge duinkammen van Paal 8
richting het westen en zie de kromming
van het eiland.

Waan je in een andere wereld in
de Hoornse eendenkooi.

Tip! Hou het weer, het strand en getij
in de gaten.

Tip! Loop net zo ver tot de plek waar
de branding het eiland verlaat.

Tip! Probeer 10 minuten niets te zeggen.

8. The dark sky in the park
2. Total freedom

5. Tips for early birds

Beklim het hoge duin bij Paal 3
en kijk om je heen.

Laat je benevelen door mistflarden op
de vroege ochtend in de polder om
vervolgens de warmte van de eerste
zonnestralen te voelen aan de wadkant
van de dijk.

Tip! Ga met een noordwesterstorm
of met laag water.

3. Sittin’ on the dock...
Vind een plekje tussen de bomen aan
de westkant van het Seinpaalduin en
waan je in het nummer van Otis Redding.
Tip! Neem een fles wijn mee en
bekijk de zonsondergang.

Tip! Neem een thermosfles koffie mee en
drink je eerste kopje op de dijk.

6. Have a break
Loop door de bossen en de Koegelwieck
naar het strand.
Tip! Neem wat te drinken en eten mee
en plof in een duinpan voor een break.

Natuur, natuur en natuur op de Boschplaat.
Voel je één met de planten en dieren in dit
prachtige natuurgebied.
Tip! Ga ook ’s nachts eens en ervaar
de totale duisternis in het eerste
Dark Sky Park van Nederland.

9. Experience the power
of the sea
Kijk om het hoekje op het Amelandergat.
Zie de kracht van de zee tussen
Ameland en Terschelling.
Tip! Bekijk de zee door een verrekijker.

