Ontdek

de Oosterschelde en omgeving
met de ZWERVER 3

Op zoek naar een leuk bedrijfsuitje, dagje
uit met familie, vrienden of sportclub?
Bij ons bent u op het juiste adres voor een
ontspannende dag op het water. Wij bieden
u diverse vaartochten over Nationaal Park
de Oosterschelde en omgeving.
Waar u ook voor kiest wij maken er een
gezellige dag van. Informeer vrijblijvend
naar de mogelijkheden, zodat wij samen
met u een vaartocht naar uw wensen
kunnen samenstellen. Op alle vaartochten
krijgt u uitleg over het gebied waar we
varen. Onze boot de ‘Zwerver 3’ beschikt
over een gezellige kantine waar u iets
kunt eten en drinken.
Tel: 06 53 255 912 - info@zwerver3.nl
Zwerver sportvissen en rondvaarten

Vistrip
Mosselvaartocht
Ontdekkingstocht naar
de zeehondjes
Rondvaart naar Goes of Zierikzee
Excursietocht naar de weervisserij
Bezoek Oesterij met rondleiding
en proeverij
Varen en fietsen

Vistrip
Viservaring is niet nodig. Tijdens deze
visdag krijgt u uitleg en begeleiding, zodat
ook de niet ervaren visser kans maakt om
vis te vangen. Aas wordt door ons geregeld
en hengels zijn aanwezig.

Mosselvaartocht
Rondvaart langs de mosselpercelen naar
het mosseldorp Yerseke. Tijdens deze vaartocht krijgt u uitleg over de mosselcultuur.
Ook is het mogelijk om aan boord mosselen
te eten.

Ontdekkingstocht zeehondjes
We varen naar de zandbanken waar de
zeehondjes liggen te rusten. Misschien zien
we onderweg ook nog bruinvissen. Tijdens
de rondvaart naar de zeehondjes kunnen
de kinderen diverse opdrachten aan boord
doen en mogen zij onder begeleiding een
stukje varen. Een leuke tocht voor jong en oud.

Rondvaart Goes of Zierikzee
Rondvaart over Nationaal Park de Oosterschelde met bezoek aan Goes. We
varen door de sluis Goese Sas langs
Wilhelminadorp naar Goes. Hier krijgt u de
gelegenheid om aan wal te gaan. U kunt
bijvoorbeeld een bezoek brengen aan de
weekmarkt of wandelen langs de gezellige
jachthaven. Voor kinderen is het ambachtscentrum met grote speeltuin op loopafstand.
Ook een rondvaart naar het mooie stadje
Zierikzee is zeker de moeite waard. We
varen over Nationaal Park de Oosterschelde
naar Zierikzee. Misschien dat we onderweg
nog zeehondjes of bruinvissen kunnen
spotten. In Zierikzee krijgt u de gelegenheid
om dit mooie stadje te bezoeken.

Vertrek Bergse Diepsluis Tholen
(routebeschrijving staat op onze site)

Excursie naar de weervisserij
Een unieke gelegenheid om deze eeuwenoude vangstmethode van ansjovis van
dichtbij te zien.
Wij bieden u de kans om deze traditionele
manier van vissen mee te maken. Wij varen
met de Zwerver3 naar de weervisserij, waar
u overstapt op een sloep om het binnenhalen van de ansjovisvangst van dichtbij te
aanschouwen. Deze vis komt in de maanden
mei en juni vanuit de middellandse zee naar
de Oosterschelde om zich hier voort te planten. Echter het blijft altijd een verrassing
wat er in de fuiken zit, hierna doen we een
rondvaart naar de zeehondjes.

Rondvaart oesterij Yerseke
Hier krijgt u een rondleiding van een gids
en kunt u onder het genot van een glaasje
wijn oesters proeven.
Varen - fietsen - varen
De ideale combinatie van een dagje uit.
Vanaf onze ligplaats varen wij over Nationaal Park de Oosterschelde naar Gorishoek.
Hier staan de fietsen voor u klaar. Een
fietstocht van circa 20 km langs het water
en door het polderlandschap naar Tholen.
Een pittoresk stadje dat zeker een bezoek
waard is.
Hier ligt de Zwerver 3 weer op u te wachten
en varen we over het Zoommeer door de
Bergse Diepsluis terug naar onze ligplaats.
Zo kunt u na het fietsen heerlijk uitrusten en
onder het genot van een hapje en drankje
vanaf het water genieten van de omgeving.

Graag tot ziens op onze boot de Zwerver3!
Jos en Ilse

