Leren arrangeren in de Zwinstreek
Naam arrangement: Haasje over ......................................................................
Voor wie: 8 tot 32 personen ..............................................................................
Duur: 1 volledige dag .......................................................................................
Kostprijs: vanaf € 55,-/persoon ........................................................................
Beschrijving:
In de Zwinstreek kun je heerlijk fietsen. Langs stranden, duinen, pittoreske dorpjes, natuurgebieden en
nog veel meer. Struinen langs de waterkant, de smaak van streekproducten. Genieten van rust en
ruimte. In de Zwinstreek gebruik je al je zintuigen.
U verblijft in het rustgevend charmeverblijf “Hoeve Hazegras” vlakbij de Vlaamse kust.

Dit unieke vakantieadres bevindt zich op 3 km van het centrum van Knokke. In de directe omgeving ligt
het Zoute, het Zwin natuurreservaat, het strand, de tennis- en golfterreinen.
Voor ons arrangement gaan we de Zwinstreek verkennen, de Nederlands-Belgische grens over en bieden
wij onze gasten een activiteitendag aan in samenwerking met de outdoororganisatie “Zwin4you” in
Cadzand-bad.
Activiteitendag tijdens de verblijfsperiode in één van de vakantieverblijven van Hoeve Hazegras

Programma:
Ontbijt in de vakantiewoning met hoeveproducten van hof “Ter Calvekete”.
Na de maaltijd, fietsend door de Hazegraspolder naar de Hazegraskreek (voorheen een zijarm van de
vroegere Zwinmonding). Langs de Hazegraspolderdijk staan er nog bunkers uit de Eerste Wereldoorlog.
Dan naar de bronzen haas van Flanagan en vervolgens via de internationale dijk de grens over richting
Retranchement, naar het meest zuidelijke strand van Nederland.
In strandpaviljoen “De Zeemeeuw” staat de koffie klaar met een Zeeuwse bolus (streekproduct).
Na deze welverdiende pauze wandelen we langs de waterlijn het natuurgebied “het Zwin” in en hopen
een minstens 15 miljoen jaar oude haaientand te vinden. De gids vertelt ons in de 45 minuten lange
wandeling over de historie en de toekomst van dit unieke Europees beschermde natuurgebied.
Na de rondwandeling komen we in het strandpaviljoen terug voor een heerlijke soep en een broodje
gezond. Wanneer de magen gevuld zijn, vermaken we ons op het strand met de activiteiten die op dat
moment aangeboden kunnen worden. Afhankelijk van de weersomstandigheden en voorkeur van de
groep kan dat zijn: catamaranzeilen, blokarten, golfsurfen, brandingskayakken, stand-up paddeling,
powerkiten etc.

Eng ? Wel nee, voor al deze activiteiten is geen enkele vaardigheid vereist. Ervaren instructeurs helpen u
bij deze super sportieve beleving. Na de strandactiviteit stappen we weer op de mountainbike, citybike of
tandem richting Hazegras. Als er nog voldoende tijd en energie is, maken we een ommetje via de wallen
van Sluis en komen daarna door het pittoreske dorpje Sint Anna ter Muiden. Eenmaal weer terug thuis,
wordt u getrakteerd op een overheerlijk Belgisch biertje of een heerlijk ambachtelijk bereid hoeve ijs van
de gastvrouw. ‘s Avonds terug in de vakantiewoning, kunnen we Zeebrugse garnalen pellen of voor de
kinderen de landbouwactiviteiten bewonderen op de boerderij.

Voor aanvulling of uitbreiding van het arrangement, gelieve hiervoor contact op te nemen.

Meer informatie over
Hoeve Hazegras: www.hazegras.be

050 60 22 08

Outdoor activiteiten: www.catamaranschooldezeemeeuw.nl

Arrangement is te boeken in de periode mei t/m oktober

(0) 117 492073

