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Belevings- 
weekend
Zuienkerke (Brugge)

24-25- 26 september 2021

Een weekend dat

je niet mag missen! Info en 
inschrijvingen

Louis Van Bauwelstraat 20 
2222 Wiekevorst 
+32 14 700 600

info@wetravel2.eu
www.wetravel2.eu

OF

Domein Polderwind
Polderwind 4

8377 Zuienkerke
+32 50 23 07 50

info@domeinpolderwind.be
www.domeinpolderwind.be www.wetravel2.eu



ARRANGEMENTEN
2 personen | 2-persoonskamer
• 1 overnachting in halfpension €220/pers
• 2 overnachtingen in halfpension €418/pers

1 persoon | eenpersoonskamer
• 1 overnachting in halfpension €161/pers
• 2 overnachtingen in halfpension €300/pers

Enkel deelname aan het feestdiner €40/pers

I N B E G R E P E N

- Driegangenmaaltijd incl. aperitief en hapjes
- Livemuziek
- Extra inbegrepen in het arrangement:
privé-wellness van 1u30 (op voorhand te
reserveren, naargelang beschikbaarheid),
late check-out op de dag van vertrek

(14u i.p.v. 11u)

BELEVINGSWEEKEND

WeTravel2 en 
Domein Polderwind 

organiseren samen een uniek 
belevingsweekend.

Het domein, waar je het gloednieuwe hotel 
“Domein Polderwind” kan vinden, bevindt zich 

op een boogscheut van Brugge en de kust.

We plannen infosessies over toegankelijk 
reizen, rondleidingen in het hotel, 

aanwezige partners zorgen voor een 
uitgebreid activiteitenprogramma en 

je kan kennismaken met onze 
reisconsulenten.

Kortom, een weekend dat je niet mag missen! 

Maak er een gans weekendje weg van!
We bieden je graag een voordelig 

weekendarrangement
aan op 24-25-26 september 2021.

Op zaterdag 25 september is iedereen welkom om 
een kijkje te komen nemen. Van 10 tot 17 uur kan je 
vrijblijvend deelnemen aan het programma.

PROGRAMMA 
ZATERDAG 
25 SEPTEMBER 

ACTIVITEITEN 10-17U
•  Initiatie hengelen door Sportvisserij Vlaanderen
• Uitstap naar Brugge met toegankelijke stadswandeling
• Toegankelijke ballonvaart (bij geschikt weer)
• Initiatie Micro Magic, modelzeilen met boten voorzien

van besturing vanop afstand
• Fietsverhuur met verschillende aangepaste fietsen
• Petanque
• Strandrolstoel
• Rolstoeltoegankelijk wandelpad rond de plas
• Waterfiets
• Speeltuin voor de kinderen
• Mindfulness wandeling rond het meer
• Rondrit met treintje
• Suppen op de plas
• Maak kennis met o.a. Agilitas Care, WeTravel2, 

Rode Kruisvakanties, Trapmann Auto-aanpassingen
en vzw Kompaan

• 10u00 Infosessie “toegankelijk reizen” 
door WeTravel2

• 11u00 Infosessie “reizen met een assistent” 
door vzw Kompaan

• 12u00 Rondleiding Domein Polderwind

• 14u00 Infosessie “toegankelijk reizen” 
door WeTravel2

• 15u00 Infosessie “reizen met een assistent” 
door vzw Kompaan

• 16u00 Rondleiding Domein Polderwind

INFOMOMENTEN




