‘Bus-sie rond het Zwin’
Het bezoek is bedoeld voor een groep van een 25-tal volwassenen die met een kleine autocar een daguitstap willen maken in
de Zwinstreek. We krijgen immers steeds vaker vragen naar een à la carte programma voor kleine groepen managers,
kaderleden,… Vaak is de vraag naar actieve deelname van de groepsleden. Teambuilding, maar dan weer niet té actief…
De groep wordt ‘s morgens om 9u ontvangen in het Zwincafé. Daar krijgen ze een boterkoek met een tas koffie. Terwijl ze
daar van hun busreis bekomen, geeft een medewerker van het Zwin een toelichting bij het nieuwe plan voor het Zwin
Natuurcentrum en de stand van zaken. (koffie, boterkoek, info en toegang : 5€/persoon)
Na een half uur vertrekt de groep te voet naar het Zwart huis. Van daar gaat het bovenop de hazegraspolderdijk oostwaarts
tot aan het kruispunt met de dijkgraafstraat. Vervolgens worden de WOI bunkers bezocht. Rond half 11 komt de groep aan
bij Kathleen Lanckriet voor een kort overzicht van de activiteiten en de producten van ‘De Zoete Polder’. Er wordt afgerond
met een kersenbiertje (kort bezoek + bier: 2,5€/persoon)
De autocar komt de groep aan de winkel van De Zoete Polder ophalen en brengt hem naar Ramskapelle naar het For
Freedom museum. Na een rondleiding van 1,5u staat de spagetti klaar met een heerlijk streekbier (kostprijs per persoon : 4€
inkom; 12€ spagetti; 2€ streekbier – kostprijs gids : 1,2€/persoon in geval van 25 deelnemers).
Vervolgens rijdt de groep naar de volgende halte: ’t Hof ter Kalvekete bij Gerard en Ingrid De Vlamynck. Gerard begeleidt de
groep doorheen zijn boerderij. Het bezoek wordt afgerond met een typisch dessertje : chocomousse of rijstpap. (2,5€ per
persoon all in)
Voor de laatste halte trekt de groep naar Oostkerke, naar de knotwilg. Daar worden oude volksspelen gespeeld en wordt de
avond afgerond met een heerlijke barbecue (all-in prijs per persoon 25 €).
Met de autocar inbegrepen bedraagt de kostprijs per persoon voor dit arrangement Bussie rond het Zwin 70 €.

Info en reservatie: Kris Struyf, Zwin Natuurcentrum
vlaanderen.be

T 050/61 93 40

- Email kris.struyf@west-

