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 Dagreis heen en terug met onze luxe autocar 

 Verblijf hotel in kamer met ontbijt 

 Verblijf in het *** - De Nieuwe Doelen te Middelburg: bar, receptie, wifi, … 
 

Dag 1 : 

 
Vertrek omstreeks 07h30. aan opstapplaatsen Vilvoorde Station en Koningslo 

Sportcentrum  

Vrije ontbijtstop.  

Vrije tijd in Vlissingen, afhankelijk van vertrekuur uit eventueel andere opstapplaatsen. 

 

12h30 : we worden verwacht in Het Dorpshuis te Kruiningen voor de lunch.  Een 

delicatesse staat op u te wachten : gegratineerde oester.  Vervolgens kan u zich te goed 

doen aan de mosselen à volonté ! 

(vleesmenu of vegetarisch op aanvraag).  Na de lunch vergezelt de gids ons voor de 

Deltaroute.  Dit immense staaltje van ingenieur-schap en vakmanschap wordt wereldwijd 

als voorbeeld gezien.  Het beschermt Nederland tegen hoogwater. We eindigen in Veere, 

waar u nog even de tijd krijgt dit dorpje te bezoeken.  

 Na deze tour rijden we richting hotel De Nieuwe Doelen, gelegen in het historisch 

centrum van de stad Middelburg, met zicht op de grachten.   

Ons avondmaal nemen we in een restaurant in Middelburg. 

 

Dag 2 : 

8h00 : Ontbijtbuffet in het hotel. 

3 dagen Nederland 

Van dinsdag 2 tot en met donderdag 4 augustus 

ZEELAND 
 

 

 

 

 

“ Een kijkje bij onze Noorderburen” MET PLAATSELIJKE GIDS 
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9h00 : In de voormiddag bezoeken we Yerseke op eigen houtje.  Kuier er langs 

de oester- en mosselbanken, spot de zeehonden en bruinvissen langs de oever van de 

Oosterschelde en laat je verleiden door de Zeeuwse pracht van dit wereldberoemde 

mossel-dorp. 

Vrije lunch te Yerseke. 

13h30 : Vertrek naar Kruiningen 

Om 14h00 neemt de gids ons mee langs het Veerse Meer over Middelburg en 

Arnemuiden richting Zoutelande. 

 

Zoutelande is een gezellig dorp op het prachtige schiereiland Walcheren. Rustig, 

beminnelijk en plezierig. Het werd in 2013 door het publiek beoordeeld als beste 

badplaats van Nederland.  De alom bekende hit van BLOF “ Zoutelande” zingen we 

uiteraard allemaal luidkeels mee. 

Omstreeks 18h00 komen we terug en nemen we het avondmaal in een restaurant te 

Middelburg. 

Overnachting in ons hotel. 

 

Dag 3: 

9h00 : Na het ontbijt inladen van de bagage.  

U bent vrij om Middelburg verder te gaan verkennen.  

Vrije lunch  

 

In de namiddag (15h00)  maken we samen een boottochtje over de grachten. 

 

17h00 : vertrek huiswaarts.    

 

Aankomst rond 19h00. 

 

 

 

Prijs: € 355/pp 

Toeslag single: + € 60 
Inbegrepen: 

 Vervoer per luxe autocar 

 Verblijf op basis van kamer en ontbijt in hotel De Nieuwe Doelen 

 Avondmaal in restaurant op dag 1 & 2 

 Mossellunch dag 1 

 Bezoeken : Delta-tour & boottocht op de grachten Middelburg & Tuin van Walcherenroute – 
Zoutelande 

 Drinkgeld chauffeut 
 

Niet inbegrepen: 

 Lunch op dag 2 & 3 

 Dranken 

 Annuleringsverzekering 

 Bijkomende inkomgelden 

 Persoonlijke uitgaven 
Moeilijkheidsgraad : 

 = voor iedereen toegankelijk 


