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3 – daagse reis naar de Belgische kust 

Een heerlijke reis naar de Belgische kust. We verblijven in Nieuwpoort in een hotel dat direct aan de 
boulevard en het strand is gelegen. We brengen een bezoek aan de “Internationale luchthaven voor 
vogels” het Natuurpark Het Zwin. Daarnaast bezoeken we Knokke en Brugge.  

Tijdstip:         
Hotel :          Hotel Sandeshoved 
Adres:          Goethalsstraat 1, Nieuwpoort. 

Website:      www.sandeshoved.be 

 

 
 
Deze reis kunnen wij u aanbieden voor: 
2 – persoonskamer:        
1 – persoonskamer toeslag van:      
 
Inclusief: 

• Busvervoer vanaf uw woonplaats;  

• Luxe Comfort Class touringcar met ervaren chauffeur/reisleider; 

• 2 nachten verblijf in Hotel Sandeshoved, Goethalsstraat 1, Nieuwpoort; 

• Verzorging op basis van halfpension; 

• Alle genoemde excursies en entreegelden (zie het dagprogramma); 

• Toeristenbelasting. 
 
Exclusief:  
Verzekeringen, deze kunt u wel via Country Travel afsluiten:  

• Annuleringsverzekering 7,2%.  

• Reisverzekering € 2,50 per dag. 

• De niet vermelde maaltijden. 

• Uw persoonlijke uitgaven zoals drankjes e.d.  
 
 
 

http://www.sandeshoved.be/
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Welke excursies en entreegelden zijn in de prijs inbegrepen: 

• Bezoek aan het Museumcafé Het Koekoeksnest in Nieuwvliet-Bad; 

• Lunch in het Museumcafé; 

• Bezoek aan Natuurpark Het Zwin; 

• Bezoek aan Knokke; 

• Bezoek aan Brugge;  
 
 
 
 

 
Dagprogramma 3 – daagse reis naar de Belgische kust 

 
 
Dag 1, heenreis Nieuwpoort 
Vanaf uw woonplaats rijden we richting de Belgische kust. We maken een tussenstop voor de lunch en 
bezoeken het Museumcafé Het Koekoeksnest in Nieuwvliet-Bad. Nadat u bent ingecheckt kunt u 
Nieuwpoort gaan verkennen. Het diner gebruiken we in het hotel 
 
Dag 2, Het Zwin en Knokke 
Vandaag bezoeken we de “Internationale luchthaven voor vogels” zoals Natuurpark Het Zwin ook wel 
wordt genoemd. In Het Zwin zit o.a. een grote ooievaar kolonie, maar er is nog veel meer natuurschoon. 
Nadat we het Zwin verlaten kunt u gaan flaneren, in een van de meest mondaine kustplaatsen Knokke-
Heist. Het diner gebruiken we in het hotel. 
 
Dag 3, Brugge en terugreis 
Na het ontbijt vertrekken we richting Brugge. U krijgt volop de gelegenheid om in deze plaats het 
prachtige centrum te bezoeken en om te lunchen. Na de lunch vertrekken we weer naar Nederland 
waar u na het afscheidsdiner wordt teruggebracht naar uw woonplaats.  
 
 
 

Contact gegevens: 

Adres        : Lochtenburg 47 
Postcode        : 5481 CN 
Woonplaats    : Schijndel 
Telefoon no.   :  +31 (0) 73 - 6 89 26 06 
Mobiel no.      :  +31 (0) 6 - 22 57 40 38 
Email              :  info@countrytravel.nl 
Website         :  www.countrytravel.nl 

tel:%20+31736892606
tel:%20+31622574038
mailto:%20info@countrytravel.nl
https://www.countrytravel.nl/

