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STREEKVERKENNINGEN

Voormiddag: We maken een mooie 
rondrit doorheen Zeeland. Eeuwen-

lang vocht Zeeland tegen het water. 
Heel de provincie ligt onder het zee-
niveau maar dankzij de Deltawerken, 
waar de Zeelandbrug een mooi staaltje 
van is, behoren overstromingsrampen 
tot het verleden. In St.-Annaland sche-
pen we in aan boord van Rederij Frisia 
voor een zeehondensafari. Gedurende 
2,5u genieten we van het wijdse land-
schap, de stilte van de natuur en van 
de wind.

Middag: Het middagmaal nemen 
we aan boord. We genieten van 

een lekkere koffietafel:

Diverse soorten brood en broodjes, 
kaas, charcuterie, jam,  

pindakaas & kroket 
*** 

Koffie en thee naar believen

Namiddag: We varen via het haven-
kanaal naar één van de diepste 

plaatsen van het Nationaal Park Ooster-
schelde. Mogelijk kunnen we op deze 
plaats bruinvissen, de Nederlandse dol-
fijn, zien die hier regelmatig komen. 
Vervolgens varen we onder de Zeeland-
brug door, naar de zandbank waar we, 
bij laagwater, zeehondjes kunnen spot-
ten. Vergeet uw verrekijker niet mee te 
brengen! We ontschepen in St.-Anna-
land en rijden naar Willemstad. Dit is 
één van de meest strategisch gelegen 
vestingsteden van Willem van Oranje 
en we ervaren de sfeer van het oude 
Nederland. Iedere gevel en monument 
ademt geschiedenis uit! Na de bege-
leide wandeling kunnen we ontspannen 
aan de mooie jachthaven.  

Avond: Het einde van deze dag is 
voorzien om 18u00 in Willemstad.

INBEGREPEN
 � Vervoer met luxe autocar
 � Rondrit door Zeeland
 � Boottocht 
 �Middagmaal
 � Bezoek Willemstad
 � Begeleiding door een gids
 � BTW en wegentaksen

AFREISDATA
 � Vrijdag 04 mei 2018
 � Dinsdag 05 juni 2018

€ 56 pp
kinderen tem 11 jaar: € 44 pp 
Opstapplaats: D3

€
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Nijverheidsstraat 17 • B-2530 Boechout • Tel. 03-460 18 07 • Fax 03-460 18 04 • e-mail: planning@lauwers.be • www.lauwers.be

de mooiste dag van uw levenHuur mij voor

Onze Mercedes mag dan wel meer dan 60 jaar jong zijn, ze verkeert in topconditie en beschikt over voldoende hedendaags 
comfort. Een uitstekende geluidsinstallatie met radio-cd en microfoon, laat u toe gepaste melodieën te spelen en de sfeer 
te optimaliseren. Het hele interieur ademt een klassieke sfeer uit, door de afwerking van zetels en zijpanelen in leder. De 
ramen zijn afgewerkt met gordijntjes in dezelfde kleur van het interieur. Volledig geladen (30 pers. met chauffeur), haalt deze 
oldtimer een topsnelheid van ong. 85 km/u. Op koudere dagen kan de verwarming aan en op aanvraag bestaat de mogelijk om 
aan boord dranken te bekomen. Indien u het wenst, kan onze ervaren bloemist de bus versieren met prachtige bloemstukken. 

Arrangementen mogelijk voor allerhande feestelijkheden. Verhuurprijzen op aanvraag via planning@lauwers.be of telefonisch 03 460 18 07.
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In het Nationaal Park Oosterschelde, in Zeeland, liggen, bij laag water, op de zandplaats zeehondjes. Ze zijn met het blote oog te zien. Ze leven hier, liggen op de 
zandbank of zwemmen dartelend rond in het water. Tijdens de vaart vertelt de gids over het gebied en kunt u in alle rust genieten.

Zeehondensafari NEDERLAND


