Plattegrond omgeving haven Harlingen

A

Lang parkeren (betaald)

B

Buitenstalling (betaald) Westerzeedijk 7

C

Ligplaats Zephyr en Alexandra

D

Ligplaats schepen (Nieuwe Willemskade):
Antoinette
Boekanier
Linde

F

Mars
Pouwel Jonas

E

Ligplaats Amicitia (Oude Buitenhaven)
Ligplaats Overwinning (Oude Buitenhaven)
Ligplaats Aagtje (Dokkade)

F

Ligplaats Lauwerszee (In het dokje aan de stadskant)

Tsjerk Hiddes: De Tsjerk Hiddes heeft geen vaste ligplaats in Harlingen. Bel daarom van te voren naar de
schipper voor de exacte ligplaats. U kunt het telefoonnummer vinden in de laatste reisinformatie.
Maak gelijk een routebeschrijving op maat via google maps.
Op de kaart zijn alleen de schepen aangegeven die deze haven als vaste thuishaven hebben. Het is dus mogelijk
dat uw schip hier niet tussen staat. Neem dan voor vertrek contact op met de schipper voor de ligplaats van het
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schip tijdens uw zeiltocht. Het
kunt u vinden in de ServiceMail met uw laatste informatie.

telefoonnummer van de schipper

Vanuit de randstad neemt u de A7 naar de Afsluitdijk. Zodra u de Afsluitdijk afrijdt, neemt u de snelweg N31
naar Harlingen. Lees nu verder vanaf *.
Vanuit het zuiden van Nederland neemt u vanaf Zwolle de A28 naar Meppel en vervolgens de A32 naar
Heerenveen via Steenwijk en Wolvega. Bij Heerenveen neemt u de snelweg A7 naar Bolsward via Joure en
Sneek richting Afsluitdijk. Voor de Afsluitdijk neemt u de afslag naar Harlingen. U rijdt nu op de N31. De
routebeschrijving gaat verder vanaf *.
Vanuit het noorden van Nederland neemt u vanaf Leeuwarden de A31 via Franeker naar Harlingen.
* Vanaf de N31 neemt u afslag Kimswerd. Sla rechtsaf op de rotonde 3e afslag, richting
Kimswerd/Arum/Witmarsum. Na 191 m. sla rechtsaf naar de Westerzeedijk, sla rechtsaf om op de Westerzeedijk
te blijven. Na 72 m. sla linksaf naar de Zeeweg, na 256 m. sla rechtsaf naar de Havenweg. Daarna u heeft uw
bestemming bereikt.
Parkeren
In het gehele centrum geldt betaald parkeren met beperkte parkeertijd. U kunt daarom het beste bewaakt
parkeren bij:




Parkeerterrein Tsjerk Hiddes, Skieppedykje 1, dagelijks open van 07.15 tot 20.30 uur.
Park + Walk, Westerzeedijk 5
Parkeergarage De Stenen Man, Oude Trekweg 85. Tel. 06-46687646. Als u een kwartier van tevoren belt, haalt en brengt
hij u met een busje naar het schip.
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