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0113-351551

Zomerbus Zeeland
Deze zomermaanden brengt de opvallende rode Zomerbus je naar allerlei mooie locaties in Zeeland. Geniet van prachtige natuur, leuke attracties en mooie dorpen. De bus werkt via het 'hop-on hop-off' concept: je kunt in- en uitstappen waar en
wanneer je maar wilt zolang je in het bezit bent van een geldige dagkaart. De bus rijdt vier dagen per week en heeft iedere dag een andere route. De route wordt elke dag viermaal gereden. Onderweg is het ook mogelijk om te stoppen voor een
heerlijke lunch of diner. Elke route is voorzien van een aantal restaurants die verschillende menu's aanbieden waarvan je kunt genieten tijdens een dagje uit. Bewaar nog wel wat ruimte voor de vele heerlijke streekproducten die je bij een aantal
stops kunt proeven!

Arrangementen
Dinsdagroute v.a. € 0,00
Woensdagroute v.a. € 0,00
Donderdagroute v.a. € 0,00
Zaterdagroute v.a. € 0,00
* Meer informatie over de arrangementen op de volgende pagina's
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Dinsdagroute
PROGRAMMA
De dinsdagroute start vanaf Camping 't Veerse meer. De route loopt onder andere langs
Klok'uus met een prachtige binnen- en buitenspeeltuin, gezellig restaurant en terras.
Voor wie graag een wandeling maakt in het grootste natuurgebied van Zuid-Beveland
stapt uit bij Natuurmonumenten Zwaakse Weel. Of liever de Zeeuwse jungle in? Dan
stap je uit bij de Tropical Zoo in Kwadendamme.
De volledige route, tijden en dagkaarten vind je op Zomerbus Zeeland.
Dagkaarten zijn ook verkrijgbaar bij AMZ, Quistenburg 8 4454 PZ, Borssele.
Bekijk andere routes van de zomerbus:
Woensdag
Donderdag
Zaterdag
MEER INFORMATIE
Voor meer informatie kijk op www.zomerbus-zeeland.nl
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€ 0,00
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Woensdagroute
PROGRAMMA
De woensdagroute start vanaf Camping 't Veerse Meer en loopt onder andere door het
centrum van Wolphaartsdijk, de halte is gelegen bij het voormalige gemeentehuis. In
Heinkenszand staat de prachtige gerestaureerde molen "De Vijf Gebroeders". Na het
winkelcentrum Heinkenszand stopt de Zomerbus bij Klompenmakerij Traas*, waar al
meer dan 100 jaar klompen worden gemaakt en verkocht!
*Om 14:15u op woensdagmiddag is het voor passagiers van de Zomerbus mogelijk om de
klompenmakerij met een rondleiding (ca. 30 minuten) te bezichtigen. Op vertoon van het
buskaartje krijg je 20% korting op de rondleiding.
De volledige route, tijden en dagkaarten vind je op Zomerbus Zeeland.
Dagkaarten zijn ook verkrijgbaar bij AMZ te Quistenburg 8, 4454 PZ, Borssele.
Bekijk andere routes van de zomerbus:
dinsdag
donderdag
zaterdag
MEER INFORMATIE
Voor meer informatie kijk op www.zomerbus-zeeland.nl
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Donderdagroute
PROGRAMMA
De donderdagroute start bij Gasterij Schoudee en stopt onder andere bij landwinkel de
Plantage, een prachtige winkel met een ruim assortiment aan streekproducten! De route
loopt vervolgens door het centrum van 's-Gravenpolder. Even genoeg van de bus? Stap
dan uit in Hoedekenskerke en ga aan boord de stoomtrein Goes-Borsele, het rijdende
museum! In het centrum van Kapelle* bevindt zich het geboortehuis van Annie M.G.
Schmidt.
*Op donderdag 24 en zaterdag 26 augustus geldt vervangende halte 'NS Station'.
De volledige route, tijden en dagkaarten vind je op Zomerbus Zeeland.
Dagkaarten zijn ook verkrijgbaar bij AMZ, Quistenburg 8 4454 PZ, Borssele.
Bekijk andere routes van de zomerbus:
dinsdag
woensdag
zaterdag
MEER INFORMATIE
Voor meer informatie kijk op www.zomerbus-zeeland.nl
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Zaterdagroute
PROGRAMMA
De zaterdagroute start vanaf Gasterij Schoudee en rijd onder andere door het Centrum
van Goes waar u kunt genieten van vele gezellige terrassen, monumentale straatjes en
een ruim horeca- en winkelaanbod. Bezoek dé stad van mossels en oesters Yerseke*.
Laat je zintuigen prikkelen in de bijzondere theetuin Seqouiahof en/of pluk je eigen
veldboeket bij pluktuin Bloemenzee.
*Op 13 juli en 17 augustus wordt de centrale halte Yerseke vervangen door bushalte
Marijkelaan i.v.m. evenementen.
De volledige route, tijden en dagkaarten vind je op Zomerbus Zeeland.
Dagkaarten zijn ook verkrijgbaar bij AMZ, Quistenburg 8 4454 PZ, Borssele.
Bekijk andere routes van de zomerbus:
dinsdag
woensdag
donderdag
MEER INFORMATIE
Voor meer informatie kijk op www.zomerbus-zeeland.nl
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