
Je komt naar Oerol! Alle info op een rijtje

Verblijf

Oerol is op Terschelling, een eiland. Niet tropisch, maar wel heel mooi! Je reist er naartoe met de boot, vanuit de haven van Harlingen. Oerol 
is, net als jij, te gast op Terschelling. Omdat het in juni erg druk is op het eiland en het aantal accommodaties beperkt, boeken we je reis en 
verblijf ruim van te voren. 

We proberen natuurlijk rekening te houden met alle wensen, maar we zijn altijd afhankelijk van het aanbod en de prijs van lokale verhuurders. 
Daarin vragen we je begrip. We doen ons best om alles zo goed mogelijk te regelen, zodat je je heel erg welkom voelt op het eiland. Voelt dit 
niet zo? Geef dit aan bij je contactpersoon.

Prefer to communicate in English? 
No problem, just ask!
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Na regen komt 
zonneschijn
Het weer op Terschelling is wisselvallig. 
Meestal schijnt de zon, maar vanwege de 
ligging is de temperatuur vaak lager in het 
Waddengebied. Ook kan het stevig waaien 
en regenen.

Friesland

Reis

Haren in de wind
Op Terschelling wordt veel gefietst. Stap vooral  
ook op de fiets en vergeet niet te genieten van het 
mooie uitzicht onderweg. Je huurt een tweewieler  
bij een lokale verhuurder.  Je vindt er een aantal  
bij de haven. 

Psssst, is fietsen voor jou niet zo vanzelfsprekend 
als voor ons? Er rijden ook elektrische bussen over 
het eiland. Voor actuele bustijden kijk je op de 
website van Arriva. 

Op naar de haven
Je bereikt de haven van Harlingen met de auto of 
het OV. Je eindbestemming met de trein is Station 
Harlingen Haven. Reis je met de bus, dan stop je bij 
het busstation Harlingen Veerbootterminal. Plan je 
OV-reis via 9292.nl. De dichtstbijzijnde vliegvelden 
zijn Groningen en Schiphol.

Alle hens aan dek
Klaar om de Waddenzee te trotseren? Meer info  
over de overtocht vind je op de website van Rederij 
Doeksen. Oerol regelt bootreis en verblijf (uitsluitend) 
voor cast en crew. Of we dit ook betalen, hangt af van 
de afspraken die met je zijn gemaakt.

Oerol hecht veel waarde aan duurzaamheid. Omdat 
we de footprint op het eiland zo klein mogelijk willen 
houden, boeken we alleen een overtocht voor auto’s 
die echt nodig zijn.

Inpakken maar
Zorg dat je je koffer gevarieerd inpakt: schoenen 
waarmee je door bos- en duingebied kunt lopen, een 
dikke trui en sjaal, een muts voor koude 
avonden, je zwembroek, een 
regenpak én een kleurrijke 
zomer outfit. Een goede 
voorbereiding is het halve 
werk (en voorkomt  
klappertanden).

Smullen geblazen
Schuif tijdens het Festival elke dag aan voor 
een heerlijk diner. Ontbijt en lunch regel je zelf. 
We proberen rekening te houden met 
wensen, diëten en allergieën. 
Overleg tijdig als je  
veganistisch, halal of  
kosher wilt eten. Vegetarisch 
eten kan sowieso. 

Truste! 
Lekker slapen is essentieel, zeker tijdens een drukke 
festivalperiode. Op Terschelling zijn veel soorten 
accommodaties: huisjes, tenten, hotels,  
stacaravans, slaapschepen,  
groepsaccommodaties en B&B’s. 

Oerol regelt alleen slaapplekken voor 
cast en crew, dus niet voor  
vrienden of familie. In verband  
met de beperkte capaciteit  
gaan we uit van 2 personen  
per kamer. 

Wasje draaien?
In de meeste accommodaties 
is geen wasmachine aanwezig, 
met uitzondering van hotels. Je 
kunt met je wasmand terecht bij 
Wassalon Van ‘t Leven,  
Westerdam 13,  
0562-448093.

Heb je  
vragen of 

opmer- 
kingen over 

je reis en 
verblijf?  

Bespreek 
deze met je 

contact- 
persoon.


