2016
helpt je over Texel

Doen

Kids

Winkelen

Slapen

Eten & drinken

Voordeel

Tarieven TXFINDER app:
Vermelding per categorie:
Elke extra categorie: 		

€ 250,€ 150,-

Per vermelding 5 foto’s en inclusief deelname aan voordeelcategorie. Foto’s aanleveren in resolutie 1750 pixels x 1000 pixels liggend.

Tarieven TXFINDER PLUS (app + TexelNU krant):
TexelNU voorjaar, winter: 				
TexelNU zomer, TexelJETZT:			
TexelNU voorjaar, zomer, winter én TexelJETZT:

+ € 150,- per categorie per editie
+ € 250,- per categorie per editie
+ € 550,- per categorie voor 4 edities totaal (€250,- voordeel)

Rekenvoorbeeld:
1x vermelding TX finder €250 + TexelNU voorjaar €150 = € 400
1x vermelding TX finder €250 + TexelNU voorjaar + TexelNU zomer + TexelNU winter + TexelJETZT €550 = € 800

De TexelNU kranten komen uit:

Voorjaarseditie: maart (oplage 50.000)
Wintereditie: november (oplage 50.000)

Zomereditie: juli (oplage 100.000)
TexelJETZT: mei (jaaroplage 25.000)		

Per categorie ruimte voor maximaal 7 vermeldingen per editie. Tarieven zijn ex BTW

Wat leuks doen? Download dan de TXfinder

EEN DAGJE

Op Texel

Gratis TXfinder app, een must have!
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Hier is altijd wel wat te beleven met de TXfinder app

‘De kruidenbitters en
het bier zijn beroemd’
water van badplaats De Koog. Weer een ander kiest
voor zeilen naar de jachthaven van Oudeschild of
aanmonsteren bij een garnalenkotter voor een tocht
op zee. Misschien wel voor oesters rapen langs de
rustige oostkust. Of voor het verlaten strand van het
zuidelijke De Hors, waar meeuwen en een enkele
jutter je kompanen aan de waterlijn zijn.

EcoMare
Natuur, ook zo’n trekker. Texel
heeft niet zo’n beetje, maar
echt heel veel overweldigende
(oer)natuur. Het grootste deel

De Lopifit is een elektrisch aangedreven

kruising tussen een loopband, een step en
een fiets. Door het superslimme elektri-

sche aandrijfsysteem bereik je al lopend

de snelheid van een fiets. Zo ‘loopfiets’ je in
een uur vijftien tot vijfentwintig kilometer. Ideaal dus om natuureiland Texel te

Hent ut harum que volupta voluptaquo doleniminum sit eatem et et aditatur aut
arcias ilitet occae pero consequam excerum faceaqui ipsunt laccus dio tem resci adi
dolupta spientus ma pa dem quid quiaerc imenihi lictate moloritint. Re, consequam natecepel et officta turitae perciis es sed untotas exces nonseque natque erum et a nobit
ut quundit iorporias ea vitatum quo quatur.
Texel is een eiland waar iedereen zich kan
vermaken. Natuurlijk heeft het water een grote
aantrekkingskracht. Voor de één houdt dat wandelen
langs de branding van het onmetelijk brede strand
van De Cocksdorp in, voor de ander poedelen in het

Loopfiets Texel

van het eiland is natuurgebied. Het hele duingebied
heeft sinds 2002 de status Nationaal Park. Wellicht
bekende namen als De Muy, De Slufter en De Hors zijn
hier onderdeel van. Buiten het Nationaal Park Duinen
van Texel zijn onder andere De Hoge Berg, Dijkmanshuizen, De Schorren, Fort De Schans en Polder Waal
en Burg prachtige natuurgebieden met vaak uitzonderlijke flora en fauna. EcoMare, vooral bekend van de
opvang van zeehonden, is op Texel het centrum waar
je terecht kunt voor alle informatie over de Texelse
natuur.
Wandelen en fietsen
Wandelen en fietsen zijn geliefde bezigheden op
Texel. Het eiland is er uitstekend op ingericht. Er zijn
talloze wandelroutes langs Texels mooiste plekken,
schapenboeten en tuinwallen, dwars door dorpen en
weilanden, door duinen, bos en over dijken. Ze laten
het beste van het eiland zien. Texel heeft 135 kilometer
aan fietspaden. Sinds 2011 heeft het eiland ook een
fietsroutenetwerk met de bekende fietsknooppunten,
waarmee je zelf jouw route kunt bepalen. Texel gooit
trouwens hoge ogen in de kwaliteitsmonitor voor
recreatieve fietsvoorzieningen van de stichting Landelijk Fietsplatform. ‘Texel scoort vier sterren en behoort
daarmee tot de top van de fietsregio’s in Nederland.
De kwaliteit van het netwerk is
goed en het onderhoud is
goed geregeld’, aldus
het rapport.
Texel is ook
het eiland
voor (top)
sporters.
In de
duinen
ligt
een ATBpad. Aan

verkennen.

www.loopfietstexel.nl

het Noordzeestrand zijn (kite)surfen,
catamaranzeilen en brandingkanoën populaire sporten. Karten kan in- en outdoor, velen maken op Texel
hun eerste parachutesprong. Ook golfen, vissen en
paardrijden zijn heerlijke vakantiesporten op Texel.

Kaap Skil en
Ecomare, mis ze niet!

Fietsen op Texel

Geopend van di t/m za. van 10-17 uur (in

van topmerken, tandems, kinderfietsen,

Texelse producten
Maak eens kennis met de bijzondere eigen producten
van Texel. De kruidenbitters en het bier zijn beroemd.
Je kunt bij de makers en bij veel horecabedrijven op
het eiland terecht om ze te proeven. Er zijn daarnaast
veel kleinschalige producenten van fruit, (zilte) groenten, kaas en zuivel, vlees, ijs en wijn. Erg leuk om hen
te bezoeken en even te ervaren hoe enerzijds hard wer-

van 12-17 uur.

Fietsen op Texel is dé verhuurspecialist van
Texel. Met alle soorten (elektrische) fietsen

Kaap Skil

locatie. Texel is een vijf sterren fietsgebied en
daarmee de beste plek in Nederland om te

TexelTel (0222)314956, www.kaapskil.nl

fietsen! Het Landelijk Fietsplatform gaf ons

Ecomare

Elke dag open van 10-17 uur. Ruijslaan 92, 1796 AZ De Koog - Texel. Tel (0222) 317

Texel. Met alle soorten (elektrische) fietsen van topmerken, tandems, kinderkinderfietsen,

cabby’s, kidcars, bakfietsen en meer. Optimale service. Eventueel bezorging op
locatie. Texel is een vijf sterren fietsgebied

en daarmee de beste plek in Nederland om

te fietsen! Het Landelijk Fietscabby’s, kidcars,
bakfietsen en meer. Optimale service. Eventueel bezorging op locatie. Texel is een vijf

sterren fietsgebied en daarmee de beste plek

Aardbeiden plukken

Ontdek Texel met
de Tuk Tuk

De meest zilte krant op ons eiland! Wil

je het echte eilandgevoel leren kennen,

De meest zilte krant op ons eiland! Wil je het

weten waar je moet zijn voor de mooiste

echte eilandgevoel leren kennen, weten waar

Texelervaringen en je onderdompelen in

puur zilte verhalen, lees dan TexelNU. Niet

voor niets een zeer geliefd en gewaardeerd
Met veel aanbiedingen en voordeel! Gratis
verkrijgbaar op heel Zomaar Ergens

je moet zijn voor de mooiste Texelervaringen
en je onderdompelen in puur zilte verhalen,
lees dan TexelNU. Niet voor niets een zeer

geliefd en gewaardeerd medium voor toeris-

ten. Met veel aanbiedingen en voordeel! Gratis

verkrijgbaar op heel veel plekken op Texel. Tip:

Binnenburg 5, Den Burg - Texel.

bezoek onze TexelNU winkel aan de Burgwal 37 in Den Burg (geopend als de vlag

Tel. (0222) 312 756, www.texelnu.nl

s.Sam, invellate natur as eos sam eat ius et et
acerum resequi animoditate non conseque
quatem

eiland in 2013 als enige gebied in ons land de

hoogst haalbare score. Zeker zijn van de huurfietsen van uw keuze?

fietsen, Texel. Met alle soorten (elektrische) fietsen van topmerken, tandems,

medi.

Download de gratis TXfinder app

Optimale service. Eventueel bezorging op

Heemskerckstraat 9, 1792 AA Oudeschild -

Natuur en cultuur
ken, maar anderzijds ook liefde voor hun product en
het fijne leven op het Texelse platteland samenkomen.
Tot slot: de inwendige mens. Texel heeft een bont palet
aan horecabedrijven, gesitueerd in dorpen, midden
in de natuur en op de stranden. Van snackbar tot
sterrenrestaurant en alles wat daar tussen zit. Veel
restaurants werken met lokale producten. Leuk: een
picknick op het strand of andere prachtplek ver weg
van iedereen. Koop bij visboer, bakker en delicatessenwinkel de lekkerste ingrediënten en maak je eigen
maal. Ook leuk: een barbecue in het bos. In het Texelse
bos De Dennen staan de barbecues voor je klaar! Wel
even zelf houtskool meenemen.

cabby’s, kidcars, bakfietsen en meer.

school-vakanties ook op maandag), zondag

wappert). Burgwal 37, 1791 AH Den Burg - Texel. www.texelnu.nl

Vliegeren op strand

Garnalen vissen

Geopend van di t/m za. van 10-17 uur (in

Texel. Met alle soorten (elektrische) fietsen

Fietsen op Texel is dé verhuurspecialist van

school-vakanties ook op maandag), zondag
van 12-17 uur.

Optimale service. Eventueel bezorging op

Texel

Tel (0222)314956, www.kaapskil.nl

locatie. Texel is een vijf sterren fietsgebied en
daarmee de beste plek in Nederland om te

fietsen! Het Landelijk Fietsplatform gaf ons

Ecomare

Elke dag open van 10-17 uur. Ruijslaan 92, 1796 AZ De
Koog - Texel. Tel (0222) 317 741,
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van topmerken, tandems, kinderfietsen,
cabby’s, kidcars, bakfietsen en meer.

Heemskerckstraat 9, 1792 AA Oudeschild -

eiland in 2013 als enige gebied in ons land

de hoogst haalbare score. Zeker zijn van de huurfietsen van uw keuze? Bestel ze
online via www.fietsenoptexel.nl en uw bestelling staat voor u klaar!
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Naam bedrijf:_______________________________

Contactpersoon: _______________________________

Datum: _______________________________		

Voor akkoord:

_______________________________

