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: Zwinpolderroute
Voor wie: (aantal, voor iedereen?) voor iedereen die van fietsen en wandelen
houdt in de vrije natuur
Duur: 6 tot 9 uur afhankelijk of men al dan niet gebruik maakt van het
avondetentje
Kostprijs: per persoon 35,00 – 40,00 EUR afhankelijk van het aantal
deelnemers – supplement avondeten 35,00 EUR
Beschrijving:
Dit arrangement omvat enerzijds een af te leggen fietsroute die opgesteld
werd aan de hand van de befaamde fietsknooppunten en anderzijds een
natuurwandeling.

De fietsroute doorkruist verscheidene polders zowel langs Zeeuws-Vlaamse
als langs Vlaamse kant met aandacht voor zowel de historische als de
culturele aspecten die deze route rijk zijn.
Het vertrek vindt plaats in Sluis bij fietsenverhuur “’t Rinkeltje”. Gaat via de
wallen van Sluis langs de kanaaldijk naar Retranchement om dan verder door
te fietsen naar de “watersluis” in de nabijheid van Cadzand.
Via de “internationale dijk” bereikt men het natuurreservaat “Het Zwin”.
Daar wordt de deelnemers een natuurwandeling aangeboden onder leiding
van een deskundige Zwingids.
Na goed anderhalf uur wandelen kunnen de deelnemers een picknick
verorberen, waarna de route wordt verder gezet richting de Oosthoek. Bij de
Hazegraspolder wordt hen bij de Hazegrashoeve de mogelijkheid geboden
enkele streekproducten te degusteren.
De route wordt vervolgd naar de Burkelpolder alwaar men via grenspaal 361
opnieuw de Belgisch/Nederlandse grens overschrijdt richting St-Anna ter
Muiden, het kleinste stadje van Nederland.
Terug aangekomen in Sluis wordt de mogelijkheid voorzien dat de
deelnemers de winkelstraten van Sluis ontdekken met als afsluiter, een
heerlijk dinertje in restaurant “De Frietstal”.
Niettegenstaande dit arrangement losstaand door iedereen kan gebruikt
worden, wordt vanuit de B & B “’t Hofke van Lingier” dit arrangement
opgenomen in een totaalarrangement waarbij drie kamers voor twee
overnachtingen met uitgebreid ontbijt worden aangeboden voor de prijs van
twee ofwel voor de totale prijs (exclusief dinertje) van 120,00 EUR pp.
inclusief hogervermeld arrangement (normale prijs 160,00 EUR).
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