Informations til individuelt rejsende dagsgæster fra Amrum i vinter 2018
(09.12.2018-04.04.2019)
Du når ubesværet øen Föhr med W.D.R.´s færge Overfarten
tager ca. en time.
Vel ankommet til Föhr tager du bussen direkte fra havnen til Alkersum og Museum Kunst der
Westküste. Museet med museumsrestauranten Grethjens Gasthof ligger direkte ved
holdestedet ”Alkersum Hauptstraße“ og
”Alkersum Nieblumweg“.
Færgens og bussens afgangstider er som følger:
FÆRGE fra Wittdün
09:30

BUS fra Wyk/havn
10:45
11:15 (Ma-Fre/Skoledage)

ANKOMST Alkersum
11:13
11:48 (Ma-Fre/Skoledage)

12:05 (Ma-Fre; ikke 02.-04.01.19)

13:10

13:38 (Lør/Søn)
13:43 (Ma-Fre/Skoledage)
14:38 (Ma-Fre/Skoledage)
15:33 (Ma-Fre/Skoledage)
15:38 (Lør/Søn+Ferie)

14:10 (Ma-Fre/Skoledage)
15:05 (Ma-Fre/Skoledage)
15:10 (Lør/Søn+Ferie)

Ferie 22.12.2018 – 06.01.2019

Ekstra tur: 18.3.-4.4.2019 (Ma-Tor): Föhr>Amrum 12:55 · Amrum>Föhr 14:05
Du når naturligvis også frem til Museum Kunst der Westküste på cykel (ca. 4 km fra Wyk. I Wyk
finder du flere cykeludlejere) eller med taxi (hver vej koster ca. 12 €).
Efter dit museumsbesøg (almindelig entré: 8 €), som vi anbefaler at sætte to timer af til, har
du adgang til følgende bus- og færgeforbindelser fra holdestederne ”Alkersum Hauptstraße“
og ”Alkersum Nieblumweg“ tilbage til Wyk og Wittdün:

BUS fra Alkersum
14:17 (HS Nieblumweg) (Lør/Søn+Ferie)
14:22 (HS Nieblumweg) (Ma-Fre/Skoledage)
15:17 (HS Hauptstraße) (Lør/Søn+Ferie)
15:22 (HS Nieblumweg) (Ma-Fre/Skoledage)
17:02 (HS Nieblumweg)

FÆRGE fra Wyk/havn
16:00

ANKOMST Wittdün
17:00

16:00

17:00

19:40 (ikke 24.+31.12.18)
20:55 (Fre også 26.+27.12.18)

20:40
21:55

Vi anbefaler at afrunde dit museumsbesøg med en slentretur langs vandet i Wyk for at opleve
byens mondæne strandpromenade og talrige forretninger eller et besøg på Dr.-Carl-HäberlinFriesenmuseum i Wyk. Alternativt har du også mulighed for en rundvisning på øen i bus eller
til at opleve øen på egen hånd, fx på cykel, med dens skønne natur og landsbyernes mange
seværdigheder.

Vi sidder klar til at besøge dine
spørgsmål. Vi glæder os til dit besøg.
Museum Kunst der Westküste
Hauptstraße 1 – 25938 Alkersum Föhr
+49(0)4681-747400 – info@mkdw
Åbningstider fra 04.03.2018 – 31.10.2018:
Tirsdag-søndag kl. 10-17
Åbningstider fra 01.11.2018 til 06.01.2019:
Tirsdag-søndag kl. 12-17
24., 25., 26.12.2018 lukket
31.12.2018, 01.01.2019 åbent
07.01.-02.03.2019 lukket

