Leren arrangeren in de Zwinstreek
Ervaringen elders in het land leren dat recreanten van een bijzondere streek ook iets bijzonders, iets
extra's verwachten. De Zwinregio biedt vele kansen daarop in te spelen met bijvoorbeeld het ontwikkelen
van arrangementen op het gebied van natuur- en cultuurgerichte recreatie met oog voor hoeve- en
streekproducten.
Om initiatieven in die richting te stimuleren, zoeken we in het kader van de cursus naar mogelijke
samenwerkingsverbanden en ideeën voor arrangementen.

Naam arrangement: Mijn vakantie in de Zwinstreek!
Voor wie: (aantal, voor iedereen?) Klanten van Camping Cassandria-Bad
Duur: Wedstrijd
Kostprijs:
Beschrijving:
Win een heerlijk weekendje weg t.w.v. € 295,-

Wat moet u doen?
Kijk tussen uw vakantiefoto’s van uw verblijf op Camping Cassandria-Bad.
Zoek een foto uit die voor u de winnende foto kan zijn met het thema*:Mijn vakantie in de Zwinstreek!

Stuur deze foto op of mail de foto naar:
Camping Cassandria-Bad
Strengweg 4
4525 LW Retranchement
info@cassandriabad.nl
o.v.v. vakantiefoto zwinstreek

Wat kunt u winnen?
Een heerlijk weekendje weg (max. 6 pers.) in één van onze luxe huur chalets (periode 28/03 – 11/07 of
22/08 – 31/10). U krijgt bij aankomst fietsen ter beschikking en een mooie fietsroute aangereikt
waarmee u langs vele bijzondere plekjes in de Zwinstreek komt.
U krijgt informatie mee over deze bijzondere plekjes en onze streekproducten zullen hierin ook
omschreven worden.
Zo kunt u langs de fietsroute eventueel proeven van onze heerlijk Zeeuwse lekkernijen.

Ook bestaat er de mogelijkheid om gebruik te maken van een aanvullend arrangement; lekkere verhalen
uit de zwinstreek.
Dit arrangement zit niet bij het “Heerlijk weekendje weg ” in begrepen maar is bij te boeken voor slecht
70 euro p.p.

* Camping Cassandria-Bad is ten alle tijden gerechtigd om de foto voor promotie doeleinden te
gebruiken
Informatie over: lekkere verhalen uit de zwinstreek.
U wordt om 15.00 uur ontvangen in de prachtige tuin van Hotel Restaurant “De Drie Gevels” met een
“Kerzandse” Kirr Royaal, een heerlijk glas Spaanse Cava met vlierbessensiroop van B&B Buitengewoon.
15.15 uur begint verhalenvertelster Marjolein van Viegen met haar eerste spannende verhaal over de
zee, daarna een verhaal over een uil, een prachtige legende waarom deze vogels s,nachts vliegt. Om het
verhaal kracht bij te zetten neemt ze een opgezette uil mee. (Marjolein haar 2e beroep).
16.00 uur is er gelegenheid te proeven van diverse streekproducten: streekbier van De Drie Koningen te
Groede, brood van Bakkerij Leurgans gemaakt van meel van Molen Nooit Gedacht Cadzand, Appelaere en
Perelaere uit Waterlandkerkje, en diverse chocolade producten van P&T Chocolat & Presents Cadzand,
Kaasjes van 't Hof ter Calvekete Westkapelle.
16.45 uur een lang verhaal over de avonturen van Tijl Uilenspiegel
17.15 uur een barbecue(incl. 2 drankjes) met vlees komend van limousin koeien uit IJzendijke, groenten
en fruit van Tino uit Schapebrugge, brood van Bakkerij Leurgans gemaakt van meel van Molen Nooit
Gedacht Cadzand en het dessert gemaakt melk van de Paardemelkerij Oostburg, chocolade van P&T uit
Cadzand en appeltaart van De Drie Gevels.

Fietsroute met bijzondere plekjes in de Zwinstreek:
U verlaat de camping en gaat naar rechts
Aan het einde van de straat komt u op een kruising en blijft u de weg “rechtdoor” volgen richting
Retranchement

Aan uw rechterkant ziet u een wit Tolhuisje staan:
Info tolhuisje:
…………….
…………….
…………….

Op de kruising gaat u rechts het dorp Retranchement in.
U volgt deze weg en komt in deze straat de Molen tegen aan uw rechterkant.
Info over de molen van Retranchement:
……………..
…………….
…………….

Op de kruising (net na de muziektent) gaat u linksaf
U volgt fietsknooppunt 30 naar 31

Aan uw linkerzijde ziet u fort Berchum
Info over fort Berchum
……………..
…………..
……………

U vervolgt de route over de driekoker terug richting Retranchement
Zie kaart
Langs kanaalweg richting restaurant “De Witte Koksmuts”
Links aanhouden en u kunt over de duinen fietsen richting Strandpaviljoen “De Zeemeeuw”
Hier kunt u eventueel proeven van heerlijke Zeeuwse garnaaltjes onder het genot van een drankje.

Als u weer verder fietst over de duinen komt u in Cadzand-Bad terecht.
Op het afwateringskanaal staat het standbeeld van “De Sluuswachter”
Info over “De Sluuswachter”:
………..

…………
…………..
U vervolgt de route met fietsknooppunt 32 – 37 – 10 langs de kust en komt langs de radartoren bij de
Zwarte polder
Info over de zwarte polder
………
……..
………

U volgt fietsknooppunt 10 – 11 – 12 en komt langs de molen in Nieuwvliet
Info over molen nieuwvliet
………….
………..
………..

Knooppunt 12 – 41 – 38
Bos van Erasmus........................................................................................................................
Info over bos van Erasmus
………..
………
……….
………..
...............................................................................................................................................
Knooppunt 38 - 39 – 34 –
Info molen Cadzand
…………….
……………..
………………

Knooppunt: 34 – 33
Vredes vlam Cadzand
Hervormde kerk Cadzand
Info
………….
………….
…………
Arrangement “Lekkere Verhalen uit de Zwinstreek

