BAGAGEVERVOER jdens INTO THE GREAT WIDE OPEN - 1 T/M 5 september 2022
Beste gast van kampeerterrein Stortemelk,
Sinds een aantal jaren verzorgt ons eigen bagagevervoerteam het gra s bagagevervoer van en naar
het kampeerterrein. Ook jdens het fes val Into The Great Wide Open zal dit zo zijn, maar deze
service wijkt af van de normale gang van zaken, en geldt van donderdag 1 september tot en met
maandag 5 september 2022. Hieronder de gewijzigde procedure:
De heenreis van Harlingen naar Vlieland
Wanneer u aankomt in Harlingen, gaat u via de terminal van Rederij Doeksen naar de boot. Na de
controle van uw bootkaartje staan rijen bagagekarren klaar, waar u uw bagage in kunt leggen.
Onthoudt goed in welke kar u de bagage legt. Bij aankomst op Vlieland pakt u uw bagage weer van
deze kar. Wanneer u gebruik wilt maken van de bagageservice naar het kampeerterrein, volgt u de
borden rich ng het einde van de parkeerplaats, alwaar u de bagage kunt overhandigen aan de
bagagevervoerders van Stortemelk (te herkennen aan gele hesjes met bedrukking ‘Stortemelk'). Zij
brengen uw bagage met een kar naar het kampeerterrein. U kunt zelf in de tussen jd naar het
kampeerterrein gaan.
Voor de schuur bij de hoofdingang van Stortemelk wordt de bagage uitgeladen in een afgebakend
vak. Pas wanneer onze bagagevervoerders alle bagage uit de kar(ren) hebben gehaald, kunt het vak
betreden om uw bagage te verzamelen en mee te nemen.
Let op: van 1 tot en met 5 september wordt er géén bagage rondgereden over het kampeerterrein.
De terugreis van Vlieland naar Harlingen
Wanneer u van donderdag 1 september tot en met maandag 5 september 2022 vertrekt van
Stortemelk, dan kunt u de bagage a everen voor de schuur bij de hoofdingang. Bij de schuur hangt
een schema met daarop de uiterste aanlever jd van uw bagage voor de door u geboekte boo jd.
Zorg ervoor dat u uw bagage op jd afgee . Door het grote aantal bezoekers en veerdiensten kunnen
wij te laat aangeleverde bagage helaas niet meenemen naar de boot. U zet de bagage in het juiste
vak bij de juiste boo jd. Het team van bagagemedewerkers vervoert uw bagage rich ng de Veerdam
en stalt die uit ter hoogte van de aanlegplaats van de sneldienst. U dient zelf uw bagage weer te
verzamelen en mee te nemen naar de door u geboekte boot. Gaat u met de sneldienst, dan neemt u
zelf uw bagage mee aan boord. Gaat u via de veerterminal, dan plaatst u uw bagage op een van de
Doeksen-bagagekarren op de Veerdam. Onthoudt goed in welke kar u de bagage legt.
Let op: van 1 tot en met 5 september wordt er géén bagage opgehaald op het kampeerterrein.
Contact
Van 1 tot en met 5 september kunt u met vragen over het bagagevervoer terecht bij de medewerkers
van het bagagevervoer die aanwezig zijn bij de schuur op het kampeerterrein (te herkennen aan hun
gele hesjes met bedrukking ‘Stortemelk’).
Vriendelijke groeten,
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Medewerkers kampeerterrein Stortemelk

