Reistips
Goed voorbereid naar de Grootste Deken van de Wereld in Park Vijversburg? Lees dan deze Reistips,
de “Routebeschrijving voor bezoekers” en “Toegang bezoekers”.
1. Komt u met de auto? Er zijn meerdere parkeerterreinen. Volg de borden en de aanwijzingen van
de verkeersregelaars.
2. Komt u met de auto en bent u slecht ter been? Dan mag u uw auto, op vertoon van een geldig
gehandicaptenparkeerkaart, parkeren bij de “personeelsingang”. Hier staan ook rolstoelen. Vol=
vol en op=op.
3. Het park heeft een lengte van 1000 meter. Vanaf de ingang is het nog geen 500 meter lopen naar
het “Ooievaarsnest” waar de dekens liggen.
4. Komt u met een groep in een touringcar? Geef dit tijdig door aan info@vijversburg.nl. Wij
kunnen u dan van te voren inlichten over de uitstapplaats en parkeerplaats van de bus.
5. Komt u met de trein? Vanaf het station Hurdegaryp brengen pendelbusjes u naar het park.
6. Komt u met de trein naar Leeuwarden? Vanaf het station rijden meerdere bussen richting
Tytsjerk. De bushalte is naast Park Vijversburg. Ook kunt u op het station een OV-fiets huren en
kunt u uw dag aanvullen met een fietstocht.
7. Komt u op de fiets of scooter vanuit Leeuwarden? Maak dan gebruik van de ingang Groene Ster achteringang van Park Vijversburg naast de camping De Kleine Wielen. Het toegangshek staat
open. De achteringang is niet met een auto bereikbaar.
8. Komt u op de fiets of scooter vanuit een andere richting? Deze kunt u parkeren bij de
hoofdingang van Park Vijversburg.
9. Er worden veel bezoekers verwacht en daarom is Park Vijversburg zaterdag extra lang open tot
21.00 uur.
10. Neem contant geld mee. In en om Villa Vijversburg kunt u koffie/thee/fris en gebak kopen en in
het parkdeel Dwaalster staan meerdere cateraars. U kunt niet overal pinnen.
11. Bij de ingangen staan collectebussen. Tijdens het project is er niet met geld maar met mensen
gewerkt. Voor de organisatie van het slotfestijn zijn wel de nodige kosten gemaakt. Uw vrijwillige
bijdrage is van harte welkom.
12. In het unieke Paviljoen is de expositie van Helma van Kleinwee “Pure Vreugde” te zien. Een
gezellig samenzijn van kleurrijke gehaakte beelden. Speciaal voor het slotfestijn plaatst zij nog
eens 70 objecten met de titel “Wachten 9” in het park.
13. ’s Avonds kunt u heerlijk eten in Wokpaleis Fryslân E10 tegenover Park Vijversburg. Overdag mag
u er tot 16.00 uur parkeren. Staat uw auto daar geparkeerd en sluit u uw dag af met een bezoek
aan het restaurant, dan mag uw auto daar langer blijven staan.
14. Park Vijversburg stelt het park gratis beschikbaar. Laten we het met elkaar schoonhouden en
natuurlijk ook de natuur er omheen.
BELANGRIJK:
 Het park is niet toegankelijk voor auto’s, fietsers en honden!
 Hulphonden worden wel toegelaten.
 Het parkeerterrein van het Wok-restaurant is open tot 16.00 uur voor bezoekers van het park.

