
Musea

Kaap Skil - zeemansverhalen en
gerookte vis
Heemskerckstraat 9, Oudeschild
+31 (0) 222 314 956
Geniet van een lekker gerookt visje, luister naar
spannende zeemansverhalen en repareer een
visnet. In het Texelse museum Kaap Skil staan
jutters en zeelui centraal en krijg je zelf ook zeebe

Kinderen: EUR 7,- | Volwassenen: EUR 9,75. Het hele
jaar open. Dagen: zo di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t79

Rondvaarten

MS Rival - Sportvissen en
Robbentochten
Haven 10, Oudeschild
+31 (0)222 - 31 34 10
Beleef de Waddenzee! Op M.S. Rival met
schipper Jaap Tuitman kan er een robbentocht
gemaakt worden, maar ook sportvissers kunnen
met het motorschip mee.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 25,-. Open van 1
april tot 15 november. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t3047

Rondvaarten

Garnalen vissen met de TX10 Emmie of
TX20 Walrus
Haven 8, Oudeschild
+31 (0)6-514 98 614 / +31 (0)6-515 28 174
Neem een duik in het vissersleven en ga garnalen
vissen. Met een beetje geluk spot je ook nog een
zeehond!

Kinderen: EUR 15,- | Volwassenen: EUR 20,-. Het hele
jaar open. Dagen: ma di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t3046

Rondvaarten

De Texelstroom
Noorderhaven 1, Oudeschild
+31 (0)6 51 79 49 92
De Texelstroom is een varend monument. Het
schip is volledig gerestaureerd en in zijn
oorspronkelijke staat hersteld. Kom aan boord en
geniet van het water!

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 25,-. Open van 1
mei tot 30 september. Dagen: Niet bekend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t3073

Tuinen

De Zelfpluktuin
Middellandseweg 4, Oudeschild
+31 (0)222 315 080
Oogst zelf het lekkerste fruit bij De Zelfpluktuin
aan de rand van natuurgebied De Hogeberg op
Texel. En kom je erachter wat er komt kijken bij het
telen van fruit! Naast een pluktuin vind je

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 4,50. Open van 1
mei tot 1 november. Dagen: ma di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t12482

Watersporten

TX10 Emmie - Zeehonden kijken en
wadlopen
Haven 8, Oudeschild
+31 (0)6 51 04 42 35
De bemanning van de TX 10 Emmie staat garant
voor een onvergetelijke avontuur op het Wad.

Kinderen: EUR 25,- | Volwassenen: EUR 30,-. Open van
4 april tot 30 oktober. Dagen: ma di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t3055

Zelf actief

Ontdek alle hotspots van het charmante
Texel
De Vang 33-E, Oudeschild
+31 (0)222 315 555
Een dagje naar Texel betekent een korte vakantie,
met welk gezelschap je ook gaat. Heerlijk
uitwaaien zonder zorgen doe je met Dagje Texel.
Kies voor een compleet verzorgd en onvergetelijk
be
Kinderen: Nvt | Volwassenen: Nvt. Het hele jaar open.
Dagen: Niet bekend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t10233

Zelf actief

Compleet dagje Texel voor gezin en
familie
Heemskerckstraat 31, Oudeschild
+31 (0)222 315 555
Een dagje naar Texel is een dagje vakantie.
Geniet zonder zorgen van een ritje over Texel, ga
bij EcoMare langs en verken het Texelse
landschap. Texeltours haalt je op en brengt je
weer thuis
Kinderen: Nvt | Volwassenen: Nvt. Het hele jaar open.
Dagen: Niet bekend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t5279

Proeverij

Texelse Bierbrouwerij
Schilderweg 214, Oudeschild
+31 (0)222 - 31 32 29
De Texelse Bierbrouwerij is n en al sfeer. Volg een
rondleiding en ontdek hoe het Texelse speciaalbier
gebrouwen wordt. En natuurlijk hoe het smaakt.

Kinderen: EUR 5,- | Volwassenen: EUR 12,50. Het hele
jaar open. Dagen: di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t2582
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Restaurants

Visrestaurant 't Pakhuus
Haven 8, Oudeschild
+31 (0)222 313 581
Restaurant 't Pakhuus is beroemd op Texel. Alleen
al om het schitterende uitzicht over de haven van
Oudeschild maar zeker ook om de verrukkelijke
menukaart. Geniet van typisch Texelse gerecht

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 26,50. Het hele jaar
open. Dagen: zo wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t9471

Bezienswaardigheid

Georgische begraafplaats Texel
Zuid Haffel 47, Oudeschild
+31 (0)222 314 741
De Georgische begraafplaats Loladse in
Oudeschild gemeente Texel herinnert aan de
opstand van de Georgirs aan het eind van de
Tweede Wereldoorlog.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6903

www.dagjeweg.nl
Deze vakantiegids is een gratis dienst van www.dagjeweg.nl. De inhoud van deze gids is automatisch samengesteld. De redactie van
DagjeWeg.NL wil graag zo compleet en correct mogelijk zijn, maar garandeert niet dat alle gegevens in deze gids 100% actueel zijn.
Kijkt u voor vertrek altijd even op de website van het uitstapje. 
De gegevens in deze gids zijn verzameld door redacteuren van DagjeWeg.NL en mogen niet worden overgenomen door anderen. Alle
rechten voorbehouden.
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