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HELGOLAND
Helgoland, Tysklands eneste ø i åbent hav, nås bekvemt, hurtigt
og sikkert fra Büsum med vores store og moderne passagerskibe.
Nyd de rummelige passagersaloner og den vide udsigt over havet på
MS „Funny Girl“ eller den nye højteknologiske katamaran
MS „Nordlicht“!
Ved en rundsejling omkring klippekanterne lærer man øens mangfoldige
natur at kende. Forbi de særprægede fjeldformationer til Lummenfelsen
på nordsiden hilser øens vartegn „Lange Anna“ på.

VIDSTE DE, AT...
...LANGE ANNA er opkaldt efter en servitrice?
Navnet, som er kendt i dag, kom først i brug i kejsertiden. I nærheden af
fjeldet lå der nemlig et dansested, hvor der arbejdede en høj servitrice ved
navn Anna. Gæsterne kaldte hende Lange Anna, og navnet blev overført til
fjeldet.

5 TING, SOM MAN SKAL
HAVE GJORT PÅ HELGOLAND!
1. Fotografere „Lange Anna“ og Lummenfelsen
2. Besøge sælerne på klitterne
3. Se ind i en hummerhytte
4. Sejle med en börteboot-båd
5. Deltage i en rundtur på øen
Yderligere tips på www.helgoland.de

FARTPLAN MS „FUNNY GIRL“
Tidsrum
01.04 - 23.10.2022

fra BÜSUM
Helgolandkai

fra HELGOLAND

Kl. 9.30

Kl. 16.00

PRISER
Personer

Dagtur

Flerdagestur

Enkeltbillet

Voksne

€ 52,50

€ 59,50

€ 33,50

Børn

€ 25,00

€ 27,00

€ 17,00

Handicappede 1

€ 44,00

€ 55,00

–

€ 129,00

€ 149,00

–

€ 18,00

€ 18,00

€ 9,00

Familier

2

Hunde

Grupper

over 10 personer

over 20 personer

Dagtur
Voksne

€ 45,50

€ 43,50

Unge (15-17 år)

€ 33,00

€ 33,00

Børn (4-14 år)

€ 25,00

€ 25,00

Voksne

€ 53,00

€ 51,00

Unge (15-17 år)

€ 34,00

€ 34,00

Børn (4-14 år)

€ 27,00

€ 27,00

Flerdagestur

Svært handicappede fra 70 %
2
to voksne og op til tre børn i alderen 4-14 år, dagtur for hvert barn: € 25,00, flerdagestur: € 27,00
1

DIR EKT E
TIL SK IBE T

BÜSUM LETBANE
Letbanen bringer Dem direkte til MS „Funny Girl“, Deres turistbåd til
Helgoland. Bestil med gebyr (€ 2,00 per person.) Overfør direkte online
med Deres sejlads. Tilmelding påkrævet!

AFGANGSTIDER (01.04 til 09.10.)
Klokkeslæt

Stoppested

Klokken 8.15

Möwenweg

Klokken 8.18

Hochhaus/Nordseestraße

Klokken 8.23

Amrumer Straße

Klokken 8.27

Große Tiefe

Klokken 8.32

Politistation

Klokken 8.45

Ankerplatz

Klokken 8.48

Vandrerhjem

Klokken 8.50

Phänomania

Retur om aftenen:
fra Helgolandkai
til Phänomania,
Vandrerhjemmet,
Centrum,
Politistationen,
Möwenweg, Amrumer
Straße, Hochhaus og
Große Tiefe (standser
ikke ved Ankerplatz).

PARKERINGSPLADSER
LIGE VED KAJEN

Parker bekvemt lige foran de følgende skibe:
MS „Funny Girl“, MS „Nordlicht II“ og „Adler Jet“
Der er rigeligt med gebyrpligtige parkeringsplader til rådighed.
Dagspris: € 5,00

Navigationshjælp:
„Helgolandkai“
„Hafenbecken 3“
„25761 Büsum“

NO RD ISK
AF VÆ SEN

KULINARISKE DAGTURE

MED MS „FUNNY GIRL“
Reserver/køb venligst billetter mindst 1 dag før rejsen påbegyndes.
Alle sejladers omfatter adgang til skibet og en reserveret plads om bord.

SMUTJES TIPP (€ 72,50 per person.)
• Udrejse: Morgenmad i havnen
(en varm drikkevare efter eget valg,
2 friskbagte boller med
skinke, røget pølse, ostevariationer, syltetøj, honning
og frisk smør)
• Returrejse: 1 kande kaffe, te
eller kakao og 1 stykke kage

MATJES-FART (€ 72,50 per person.)

Som på billedet • med forbehold for ændringer

• Udrejse: Morgenmad om bord
(2 halve boller med
salami og ost, 1 kande kaffe,
te eller kakao)
• Returrejse: Kutter-Matjes
„På husmor-maner“ med saltede
kartofler

LABSKOVS-KRYDSTOGT (€ 72,50 per person.)
• Udrejse: Morgenmad om bord
(2 halve boller med
salami og ost, 1 kande kaffe,
te eller kakao)
• Returrejse: Traditionel
sømandssmovs (labskovs med
rollmops, spejlæg, agurk
og rødbede)

HELGOLAND RUSTIKAL (€ 72,50 per person.)

Som på billedet • med forbehold for ændringer

• Udrejse: Morgenmad om bord
(2 halve boller med
salami og ost, 1 kande kaffe,
te eller kakao)
• Returrejse:
Mellemmåltidstallerken
(røget svinekotelet, skinke,
løgfars, leverpølse,
sylte, camembert,
kogt æg, svinefedt med grever, brød og smør)

N YT !
KATAMARAN-SEJLPLAN
fra BÜSUM
Helgolandkai

fra HELGOLAND

Tirsdag & torsdag

Klokken 11.45

Klokken 10.00 & 18.00

Onsdag & fredag

Klokken 8.30 & 16.30

Klokken 15.00

April - oktober

PRISER
Dagtur

Comfort

Comfort Plus

Captain‘s Class

Voksne

€ 69,00

€ 89,00

€ 109,00

Børn (4-14 år)

€ 36,00

€ 46,00

€ 66,00

Handicappede 1

€ 55,00

€ 75,00

€ 95,00

€ 175,00

€ 235,00

€ 315,00

€ 18,00

€ 18,00

€ 18,00

Comfort

Comfort Plus

Captain‘s Class

€ 79,00

€ 99,00

€ 119,00

€ 39,00

€ 49,00

€ 69,00

€ 68,00

€ 88,00

€ 108,00

€ 199,00

€ 259,00

€ 339,00

€ 18,00

€ 18,00

€ 18,00

Familier

2

Hunde

Flerdagestur
Voksne
Børn (4-14 år)
Handicappede
Familier
Hunde

2

1

1

Svært handicappede fra 70 %
2
to voksne og op til tre børn i alder 4-14 år, dagtur for hvert yderligere barn: € 36,00, flerdagestur: € 39,00

Info: Pladser til kørestolsbrugere er kun til rådighed i Comfort Class.

Den hurtigste vej til
øen i højsøen!

HELGOLAND
01.04.22 - 30.09.22
Flyvning fra Heide/Büsum

Afgang Helgoland

Flyvedag

Flyvedag

Afgang

til Helgoland

Afgang

til Heide/Busum

Man - søn

08:30

Man - søn

09:05

Man - søn

09:55

Man - tir*

10:30

Man - tir*

11:20

Man - søn

14:20

Man - søn

15:00

Man - søn

15:35
inkl. klittaxi

*Bestillingslinje

NÅ FREM PÅ 20 MINUTTER!

+

KOMBI-BILLET

deriet
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(April - oktobe

€ 139

Priser og
flyveplan
fås her

per person.

SCAN
MIG

Enkel flyvning € 129
Helgoland flyveplads befinder sig på naboøen Düne.
Gratis klittaxi fra flyvepladsen til færgehavnen. plus
pris for færgen fra naboøen til hovedøen.
Alle priser plus aktuelle afgift for flyrejser.

BESTIL NU!

04725 411 • helgoland@fliegofd.de

+

/fliegOFD

fliegofd.de

DA GS UD FLU GT

KLAR TIL

ØERNE

05.05. - 15.10.2022
Hver torsdag & fredag
med katamaranen
AMRUM

Amrum Sandstrand blev i juli måned kåret af CNN som verdens smukkeste
sandstrand. De maleriske landsbyer
med deres typisk nordfrisiske stråtag samt
Tysklands højeste fyrtårn gør Amrum
til en af Tysklands smukkeste øer.

SYLT

Øen Sylt har meget at byde på: 40
kilometer lang badestrand på vestkysten, uspoleret natur, idylliske frisiske
landsbyer, øens metropol Westerland
og den røde klint i Kampen.

FÖHR

Øen Föhr lokke med sine 11 landsbyer med brede strande, historiske
stråtækkede huse samt badestedet Wyk med den skønne strandpromenade og indkøbsgade. Der er også noget
for kulturelskere: På det frisiske museum
kan De gå på opdagelse i fordums tider.
Og museet for vestkystens kunst i
Alkersum udstiller over 500 malerier
og grafiske værker om livet ved Nordsøkysten.

HALLIG HOOGE

I alt findes der kun 10 halliger i verden. Halliger bliver oversvømmet af
stormflod om vinteren, husene står på
beskyttede volde. Naturen er enestående, og de kan lære halligen at kende
til fods, på cykel eller med hestevogn.
Hooge er halligernes dronning.

SEJLPLAN
Dagtur til
Amrum

Ophold

Afgang til
Büsum

Klokken 8.45 Klokken 10.45 - 18.00

Klokken 18.00

Afgang

Ophold

Afgang til
Amrum

Sylt

Klokken 11.00 Klokken 11.50 - 17.15

Klokken 17.15

Föhr

Klokken 11.15 Klokken 11.45 - 17.15

Klokken 17.15

Hallig Hooge

Klokken 12.50 Klokken 13.20 - 16.00

Kl. 16.00

Hoveddæk

Overdæk

Voksne

€ 69,50

€ 89,50

Børn (4-14 år)

€ 41,50

€ 61,50

€ 179,50

–

Videre sejlads til

Afgang

PRISER
Personer

Familiebillet (2 voksne og op til 3 børn i alderen 4-14 år).

VIR KEL IG
DY RIS K!

AF STED TIL

SÆLBANKERNE
„En oplevelse for hele familien.“ Denne enestående naturoplevelse
midt i verdensnaturarven Vadehavet hører med til en ægte Nordsøferie: En
sejltur til en af de største sælbanker på den tyske Nordsøkyst beliggende
cirka 20 kilometer fra Büsum. Op til 100 sæler venter Dem på deres ”hvileplads”. De kan se sælerne på kort afstand fra skibet.
Sejladsens varighed: ca. 2 til 2½ timer

TIDSPUNKTER
Afgang
Dagligt

fra BÜSUM Ankerplatz/Fischerkai*
Afgangstiderne kan ses på vores hjemmeside, tavler på kajen, i
„Büsum Spontan“ eller indhentes telefonisk

*Yderlige stoppested til på- og afstigning ved Helgolandkai. Tilmelding påkrævet.

PRISER
Personer
Voksne

€ 24,00

Børn (4-14 år)

€ 13,50

Familiebillet (2 voksne og op til 3 børn i alderen 4-14 år).

€ 59,00

Hvert yderligere barn (fra 4-14 år på familiebillet)

€ 9,00

Hunde

€ 3,00

MED MS „HAUKE“ PÅ

FANGSTFART
Ud for kysten ved Büsum er der et fangstområde for havdyr. Vi fisker
med et originalt rejegarn i lille målestok over havbunden. Udover søstjerner, krabber og rejer fanger vi forskellige fiskearter, som vi viser frem
i et bassin af havvand og forklarer om. Hvis der er rejer i garnet, bliver de
kogt og kan pilles og spises varme.
Sejladsens varighed: ca. 1 ½ time

TIDSPUNKTER
Afgang
Dagligt

fra BÜSUM Ankerplatz/Fischerkai
Klokken 11.00, klokken 13.15 & klokken 15.15
Efter behov også klokken 9.00 og klokken 17.00.

PRISER
Personer
Voksne

€ 24,00

Børn (4-14 år)

€ 13,50

Familiebillet (2 voksne og op til 3 børn i alderen 4-14 år).

€ 59,00

Hvert yderligere barn (fra 4-14 år på familiebillet)

€ 9,00

Hunde

€ 3,00

Ky stsej lpl an

EN TIME TIL

AT OPLEVE NORDSØEN
Opdag Büsum fra havet.
Sejladsen fører Dem gennem Büsum sluse ud på åbent hav langs badestranden og kysten. Nyd den friske Nordsøluft og vores restaurant
om bord.
Sejladsens varighed: ca. 1 time

TIDSPUNKTER
Afgang
Dagligt

fra BÜSUM Ankerplatz/Fischerkai
Afgangstiderne kan ses på vores hjemmeside, tavler på kajen, i
”Büsum Spontan” eller indhentes telefonisk

PRISER
Personer
Voksne
Børn (4-14 år)
Familiebillet (2 voksne og op til 3 børn i alderen 4-14 år).

€ 12,00
€ 6,50
€ 29,00

Hvert yderligere barn (fra 4-14 år på familiebillet)

€ 3,50

Hunde

€ 3,00

VERDENER I VADEHAVET

AT OPDAGE

Hvis De altid har villet lære mere om UNESCO verdensarven
Nationalpark Vadehavet, vil påskønne og forstå mere om det fascinerende dyre- og planteliv, så kom med på en vadetur.
Varighed: ca. 1 ½ time
Mødested: Stråtækket pavillon ved Ankerplatz

TIDSPUNKTER
Tidspunkter findes på vores hjemmeside, i „Büsum Spontan“ eller kan
oplyses telefonisk. Tænk venligst på solbeskyttelse og på kolde dage på en vindjakke eller regnfrakke såvel som gummistøvler!

PRISER
Personer
Voksne
Børn (4-14 år)
Familiebillet (2 voksne og op til 3 børn i alderen 4-14 år).
Hvert yderligere barn (fra 4-14 år på familiebillet)

€ 11,00
€ 6,50
€ 27,00
€ 4,50

Med gæstekortet til Büsum er adgang til stranden gratis!

SUNSET & GRILL
Tilbring dejlige timer til søs kombineret med en hyggelig grillaften.
Mens De nyder den romantiske stemning om bord med et let brise og
den uforglemmelige udsigt til solnedgangen i horisonten, forkæler
besætningen Dem med frisk grillede lækkerier, forskellige salater og
forfriskende drikkevarer.
Billetprisen inkluderer en grillplatte (1 x tykkam, 1 x kyllingebryst, 1 x
bratwurst), forskellige salater (serveret i syltetøjsglas), en dessert og en
velkomstdrink.
Variationer er mulige efter aftale med
besætningen om bord. Bestil vegetariske varianter rettidigt!
Børn får 1x bratwurst.
Sejladsens varighed: ca. 2 ½ time

TIDSPUNKTER
Afgang
Maj til
september

fra BÜSUM Ankerplatz/Fischerkai
Afgangstider findes på vores hjemmeside, i „Büsum Spontan“
eller kan oplyses telefonisk

PRISER
Personer
Voksne

€ 44,00

Børn (4-14 år)

€ 22,00

SUNSET & DANCE
Beats om bord! Mod solnedgangen med skibet.
Tilbring en stemningsfuld aften med dans og musik,
nyd den romantiske stemning ved en let Nordsøbrise eller slap af og
oplev den uforglemmelige udsigt til aftensolen på horisonten Det er alt sammen muligt til vores Sunset & Dance.
Om bord sørger skiftende discjockeyer for afvekslende musik og god stemning. Holdene i kabyssen og baren forkæler Dem med lækre snacks, friske
cocktails og andre lækkerier.
Sejladsens varighed: ca. 3 timer

TIDSPUNKTER
Afgang

fra BÜSUM Ankerplatz/Fischerkai
Afgangstider findes på vores hjemmeside, i „Büsum Spontan“
eller kan oplyses telefonisk

PRISER
Personer
Voksne
Børn (4-14 år)

Børn og unge under 16 år kun
ledsaget af værger.

€ 15,00
€ 8,00

BLIV GIFT

OM BORD
På den originale rejekutter MS „Hauke“ bliver Deres bryllup en uforglemmelig oplevelse.
Borgerlig vielse: På Deres bryllupsdag bliver bryllupslokalet om bord
gjort klar til Dem. Et ideelt sted til at påbegynde den fælles fremtid med et
„ja“. Efter den ca. 30 minutter lange borgerlige ceremoni sejler „Hauke“ ud
på Nordsøen med Deres bryllupsgæster i omkring en time.
Frit bryllup eller fornyelse af ægteskabsløfter: Vi ønsker, at De
får en enestående og uforglemmelig dag om bord hos os. Vi opfylder gerne
individuelle ønsker om frit bryllup eller fornyelse af Deres ægteskabsløfter
og afstemmer det med, hvad der er muligt.

HVER DAG | APRIL - OKTOBER

FRA NORDSTRAND
MED MS ADLER-EXPRESS & MS ADLER V

AMRUM

SYLT

HELGOLAND
PELLWORM

HOOGE

FÖHR
GRÖDE

FANGST AF SÆLER & HAVDYR
NORDSTRANDISCHMOOR

© Chris Kruse
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Ture gennem verdens natu
Vadehavet

Adler-Schiﬀe GmbH & Co. KG
SCAN + BESTIL!

Hörnﬆr. 4 · Nordﬆrand · Tel. +04651/9870 888

Tilstand: 05/2022 • 60.000 • FA

VI GLÆDER OS
TIL DERES BESØG!
Helgoland med MS „Funny Girl“ & MS „Nordlicht“:
Helgolandkai/Hafenbecken 3
Udflugtsskibe:
Ved Ankerplatz/Fischerkai
Amrum med MS „Adler Jet“:
Helgolandkai/Hafenbecken 3

ALL E UD FLU GT ER FÅS OG SÅ
SO M RA BA TKU PO N!
Send Deres fotoer
på Instagram! @reederei_adlereils
Hold Dem orienteret og
følg: @adler.eils

Adler & Eils GmbH & Co. KG
Fischerkai / Ankerplatz
25761 Büsum
www.adler-eils.de
info@adler-eils.de
+49 (0) 48 34 - 36 12

BE ST IL
O N LI N E
NU

Vore generelle forretningsbetingelser gælder. Med forbehold for ændringer og justeringer af billetpriser.

