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: Haaientanden en Hornaert .............................................
Voor wie: Vrij aanmelden voor iedereen, groepen van max. 20 pers. ...............
Duur: 3 uur ....................................................................................................
Kostprijs:Zie onder .........................................................................................
Beschrijving:
Camping Schippers wordt bezocht door mensen die op zoek zijn naar rust en natuur. Veel van onze
gasten maken graag fiets- en wandeltochten. Het zwingebied ligt best een stukje uit de buurt van de
camping (ongeveer 9 km.). Wij willen daarom een bezoek aan het Zwin extra onder de aandacht brengen
van onze gasten. In samenwerking met Strandpaviljoen de Zeemeeuw zullen wij het volgende
arrangement aan gaan bieden.
Gasten dienen op eigen gelegenheid naar Strandpaviljoen de Zeemeeuw te komen. Dit kan met de auto,
maar ook met behulp van op de camping te verkrijgen fietskaarten is het strandpaviljoen prima
bereikbaar. Al daar aangekomen worden de deelnemers rond 10 uur ontvangen met koffie of thee en een
Zeeuwse bolus. Zij zullen dan hun gids ontmoeten die de groep rond zal leiden door het Zwin. De gidsen
zijn werkzaam bij het Zeeuwse Landschap, en hebben elk een eigen specialisatie. De gids voor dit
arrangement zal de groep voornamelijk vertellen over de fossielen die te vinden zijn in het Zwin, en de
herkomst hiervan. Op deze manier is het arrangement zowel interessant voor volwassenen als voor
kinderen. Na een korte uitleg van de gids bij de Zeemeeuw zal de groep samen met de gids het Zwin
intrekken voor een wandeling van circa 2 uur. Bij terugkomst bij de Zeemeeuw wordt een
streekproducten lunch geserveerd. Deze lunch bestaat uit gekookte kreukels vooraf en tomaat gevuld
met verse garnalen met frietjes of stokbrood. Als dessert krijgt u een warme huisgemaakte appelbol.
Kinderen tot twaalf jaar kunnen een kleine portie krijgen of een snack met frietjes en appelmoes.
Bovendien zullen wij als Camping een fotowedstrijd koppelen aan dit arrangement. Deelnemers kunnen
tot 1 november 2014 hun mooiste foto gemaakt tijdens de wandeling inzenden. Onder alle inzendingen
verloten wij een weekend nazomeren op de camping.
Het arrangement zal sowieso te boeken zijn in de maanden juli en augustus, maar afhankelijk van de
gidsen en het aantal deelnemers kijken wij ook nog naar de mogelijkheden om dit aan te bieden buiten
het hoogseizoen. Ook in de lente en de herfst kan het Zwin namelijk juist zo mooi zijn. Wij hopen met dit
arrangement de blik van onze gasten te verbreden en hun een leerzame ochtend te bezorgen.

Wanneer gasten dit arrangement via Camping Schippers boeken betalen zij € 22,95 ipv € 25,95.
Koffie/thee/frisdrank met bolus zijn inbegrepen.
Kinderen t/m 12 jaar betalen € 14,95
Kosten rondleiding door het zwin zijn € 3,00 kinderen tot 16 € 1,50
Donateurs van Het Zeeuwse Landschap, gratis.

