
Kanovaren

Je kunt elke dag bij ons kano’s huren. Als je op zoek wilt 
naar zeehonden, moet je er ’s ochtends vroeg bij zijn. We 
zijn open van 09.00 tot 17.00 uur en als je vroeger wilt, 
moet je van te voren even reserveren.

vrijdag:

10.00-11.30 uur klimmen en abseilen

12.00-13.30 uur zwerftocht met hindernissen

14.00-15.30 uur hoogteparcours

Hele dag:  kanovaren

Zaterdag:
10.00-11.30 uur hoogteparcours

12.00-13.30 uur zwerftocht met hindernissen

14.00-15.30 uur boogschieten

Hele dag:  kanovaren

Zondag:
10.00-11.30 uur klimmen en abseilen

12.00-13.30 uur zwerftocht met hindernissen

14.00-15.30 uur boogschieten

Hele dag:  kanovaren

Prijzen:
1 activiteit 10,-  per persoon.

2 activiteiten 17,50  per persoon.

3 activiteiten 22,50  per persoon.

Elke activiteit duurt tussen 1 en 1,5 uur.

Informeer bij ons ook naar: Klimmen op de Pijler
De reservepijler van de Oosterscheldekering staat eenzaam 
in het water. Beklim deze 20 meter hoge toren en ga weer 
abseilend naar beneden.
Vraag ons meer informatie!

Groepsarrangementen
Voor groepen van meer dan 10 personen hebben we 
speciale groepsarrangementen!

Meer informatie?
Tel: 0111-672267 (tussen 09.00 en 17.00 uur)

naar buiten!

Tijden:
Maandag:
10.00-11.30 uur  klimmen en abseilen

12.00-13.30 uur  zwerftocht met hindernissen

14.00-15.30 uur hoogteparcours

Hele dag:  kanovaren

Dinsdag:
10.00-11.30 uur  hoogteparcours

12.00-13.30 uur zwerftocht met hindernissen

14.00-15.30 uur boogschieten

Hele dag:  kanovaren

Woensdag:
10.00- 11.30 uur  klimmen en abseilen

12.00-13.30 uur zwerftocht

14.00-15.30 uur hoogteparcours

Hele dag:  kanovaren

Donderdag: 
10.00-11.30 uur hoogteparcours

12.00-13.30 uur zwerftocht met hindernissen

14.00-15.30 uur boogschieten

Hele dag:  kanovaren
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Survival in de natuur 

Een zwerftocht met hindernissen
Beleef onze survivaltocht in het mooie natuurgebied. In 
de zwerftocht over onze 5 eilanden steken we 10 keer 
het water over. Telkens op een andere manier! Durf jij de 
uitdaging en het avontuur aan?
De zwerftocht is geschikt voor iedereen vanaf 6 jaar 
zonder én met hun ouders. Zwaai met een touw naar de 
overkant of balanceer over bomen boven het water. Wie 
blijft er droog?

Klimmen en abSeilen

Je kunt bij ons via makkelijke en moeilijke routes tot wel 
12 meter hoog klimmen. En natuurlijk weer abseilend naar 
beneden! Ervaren instructeurs leren je klimmen en zorgen 
voor de veiligheid.
Voor kinderen vanaf 7-8 jaar. Volwassenen zijn ook 
welkom!

Het HoogteparcourS
Je begint op 3 meter hoogte en klimt al snel door naar 10 
meter hoogte! Kan jij álle hindernissen nemen?
Geschikt voor kinderen en volwassenen die langer zijn dan 
1.20 mtr.

Een mooie manier 
          om Zeeland 

te ontdekken!

www.ZeelandBuitenland.nl
telefoon: 0111-672267                                                                                                                       
email: info@zeelandbuitenland.nl 

boogScHieten

Opperste concentratie! Raak jij de roos? In een sessie van 
1,5 uur leert een instructeur je boogschieten. Geschikt voor 
kinderen vanaf 8 jaar en volwassenen!


