
Op zoek naar een leuk bedrijfsuitje, familiedag 
of een leuke dag met 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 gezel-
lige dag van. De vaartochten zijn in overleg 
met ons naar uw wensen aan te passen. Op 
alle tochten krijgt u uitleg over Nationaal Park 
de Oosterschelde en is er voor kinderen een 
ontdekkingstocht aan boord. Ook mogen zij 
onder begeleiding een stukje varen.

Voor individuele liefhebbers is er nu ook de 
mogelijkheid om aan deze vaartochten deel te 
nemen. Zie hiervoor de beschikbare data op 
de achterzijde.

Vistrip

Mosselvaartocht

Rondvaart naar de zeehondjes

Rondvaart naar Goes of Zierikzee

Excursietocht naar de weervisserij

Bezoek Oesterij met rondleiding  
en proeverij

Rondvaart met fietstocht  
naar Tholen

  Ontdek 
de Oosterschelde en omgeving 
        met de ZWERVER 3



DINSDAG 26 APRIL EN 12 JULI
Rondvaart naar Goes
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 2 uur 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.
Kosten: € 19,50 p.p.
Kinderen tot 12 jaar: € 17,00
Van 10.30 uur tot circa 18.00 uur

DONDERDAG 28 APRIL EN MAANDAG 11 JULI
Ontdekkingstocht naar de 
zeehondjes
Tijdens de rondvaart naar de zeehondjes 
kunnen de kinderen diverse opdrachten 
aan boord doen.
Kosten: € 15,00 p.p.
Kinderen tot 12 jaar: € 12,50
28 april van 12.00 uur tot 15.30 uur
11 juli van 13.00 uur tot 16.30 uur

VRIJDAG 29 APRIL EN 22 JULI
Vistrip
Kosten: € 20,00 p.p.
Aas: € 7,50 per pakje
Huur hengel compleet met visles: € 7,50
Van 8.00 uur tot 16.00 uur

WOENSDAG 4 MEI EN VRIJDAG 15 JULI
Rondvaart met fietstocht
We varen over Nationaal Park de Ooster-
schelde naar Gorishoek waar de fietsen 
klaar staan. U maakt een mooie fietstocht 
langs de Oosterschelde en polderland-
schap naar het stadje Tholen. Hierna 
varen we terug over het Zoommeer via de 
Bergse Diepsluis naar onze ligplaats.
Kosten: € 25,00 p.p. Dit is inclusief huur  
fiets en kopje soep.
Van 11.30 uur tot circa 16.00 uur

VRIJDAG 6 MEI EN DINSDAG 19 JULI
Rondvaart naar de Oesterij 
met rondleiding
Kosten: € 19,50 p.p. Dit is inclusief  
proeverij met glaasje wijn.
Van 15.00 uur tot 18.00 uur

Vertrek Bergse Diepsluis Tholen  
(routebeschrijving staat op onze site)

Voor deze tochten dient u vooraf te  
reserveren via e-mail ontdekkingstocht@

zwerver3.nl of tel. 0653 255 912.  
Wees er op tijd bij want er kunnen 

 max. 44 personen mee. De tochten gaan 
alleen door bij voldoende liefhebbers.

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

www.zwerver3.nl
Zwerver sportvissen en rondvaarten


