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INFOMOMENTEN ZATERDAG 25 SEPTEMBER
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Infosessie “toegankelijk reizen” door WeTravel2

Infosessie “reizen met een assistent” door vzw Kompaan

Rondleiding Domein Polderwind

Infosessie “toegankelijk reizen” door WeTravel2

Infosessie “reizen met een assistent” door vzw Kompaan

Rondleiding Domein Polderwind

Domein Polderwind

Van vrijdag 24 september t.e.m. zondag 26 september 2021 organiseert WeTravel2 zijn jaarlijks 
belevingsweekend op Domein Polderwind. Maak kennis met de reisorganisatie en haar partners en 

neem op zaterdag 25 september deel aan tal van toegankelijke activiteiten.

VERBLI JF VAN 1 NACHT OF 2 NACHTEN

2 personen / 
2-persoons- 
   kamer

• 1 overnachting in halfpension €220/pers

• 2 overnachtingen in halfpension €418/pers

(feestdiner inclusief)

1 persoon / 
   eenpersoons- 
   kamer

• 1 overnachting in halfpension €161/pers

• 2 overnachtingen in halfpension €300/pers

(feestdiner inclusief)

ENKEL FEESTDINER   ZATERDAG 25 SEPTEMBER

Zin in een heerlijk feestmaal en een leuk feestje achteraf? Schrijf je in!
Prijs: 40 euro per persoon

BELEVINGSWEEKEND
24-25-26 september 2021

Polderwind 4, 8377 Zuienkerke (Brugge)

Schrijf je in via de website www.wetravel2.eu, via mail info@wetravel2.eu of telefonisch op 014/ 700 600.



PROGRAMMA   ZONDAG 26 SEPTEMBER

PROGRAMMA   ZATERDAG 25 SEPTEMBER

Micro Magic Initiatie zeilen
Heb jij altijd al eens graag willen varen met een mini-zeilbootje zonder zelf in het water te moeten? 
Micro Magic komt een initiatie geven voor het varen met mini-zeilbootjes. Daag jij je vriend(in) uit in een wed-
strijdje? Een initiatie duurt 30 minuten op het voorziene ponton. Er zijn 3 initiaties voorzien: 
9u30 – 10u00 – 10u30. Maximum 3 personen/sessie
Inschrijving vooraf is vereist

Mindfulness 
wandelen

Mindfulness wandelen
Wakker worden op een rustige manier en het gewaarworden van het mooie natuurdomein op Domein 
Polderwind? Ontdek samen het domein en beleef de mooie geluiden en wordt gewaar wat dit met je doet. 
Ontdek het mooie rondom jou en wordt gewaar hoe mooi de kleine dingen zijn. Een mindfulness wandeling 
duurt ongeveer 30 tot 45 minuten. Er zijn twee wandelingen voorzien in de voormiddag om 9u30 en 10u30, 
bei-den zijn gratis. Per wandeling kunnen er zich maximum 5 deelnemers inschrijven.
Inschrijving vooraf is vereist.

Hengel- 
initiatie

Sportvisserij Vlaanderen
Ben je benieuwd welke vissen er aanwezig zijn en hoe snel je ze te pakken krijgt? Sportvisserij Vlaanderen 
zorgt op zondag voor een initiatie en een demonstratie. Kom zeker eens een kijkje nemen! In de voormiddag 
zijn er drie hengelinitiaties gepland, telkens van één uur, samen met een steward (begeleider van Sportvisserij 
Vlaanderen). Deze gaan door 9u00 – 10u00, 10u00 – 11u00 en 11u00 – 12u00.
De hengelinitiaties zijn gratis inclusief het vismateriaal. Er kan maximum 1 deelnemer ingeschreven w orden 
per sessie, dit wil zeggen dat er in totaal maximum 3 deelnemers zijn in de voormiddag.
Inschrijving vooraf is vereist.
In de namiddag doen er zich verschillende demonstraties voor. Deze kunnen vrijblijvend en gratis bijgewoond 
worden. Hier zijn er geen inschrijvingen voor nodig.

Het Treintje Holderdepolder
Een rondrit tussen Domein Polderwind en Blankenberge doorheen de Polders onder begeleiding van een gids. 
Wist jij dat de Polders zo mooi konden zijn? Een rondrit duurt ongeveer 1 uur (incl. in- en uitstappen). Er zijn 
drie rondritten gepland in de namiddag: 13u30 – 15u00 – 16u30. De wagon beschikt over 9 manuele rolstoel-
plaatsen en 35 zitplaatsen. Geen elektrische rolstoelen/scootmobielen.
Inschrijving vooraf is vereist.

Gidsen in 
Brugge

Brugge binnenstebuiten
Heb jij de wondermooie plaatsen in Brugge al gaan bezoeken? Samen met een gids bezoeken jullie de mooie 
plaatsje in Brugge met elk zijn historisch verhaal. Een gidswandeling doorheen Brugge duurt ongeveer 2 uur. 
Er zijn twee gidswandelingen gepland: 10u00 – 12u00 en 14u00 – 16u00. 
Maximum 10 deelnemers per wandeling (afhankelijk van de geldende Coronamaatregelen).
Inschrijving vooraf is vereist.

Mindfulness 
wandelen

Mindfulness wandelen
Wakker worden op een rustige manier en het gewaarworden van het mooie natuurdomein op Domein 
Polderwind? Ontdek samen het domein en beleef de mooie geluiden en wordt gewaar wat dit met je doet. 
Ontdek het mooie rondom jou en wordt gewaar hoe mooi de kleine dingen zijn. Een mindfulness wandeling 
duurt ongeveer 30 tot 45 minuten. Er zijn twee wandelingen voorzien in de voormiddag om 9u30 en 10u30. 
Per wandeling kunnen er zich maximum 5 deelnemers inschrijven.
Inschrijving vooraf is vereist.

Suppen 
op de plas

Suppen
Wil je graag de plas eens verkennen maar niet van langs de zijkant, maar echt op het water? Schrijf je dan 
zeker in om te suppen op de plas. Onder begeleiding krijgen jullie een initiatie suppen en kunnen jullie de 
plas volledig verkennen. Het suppen gaat door van 14u00 – 15u00. Maximum 10 deelnemers! Het is belangrijk 
dat de deelnemers voldoende evenwicht hebben en zelfredzaamheid. Het suppen gebeurt individueel.
Inschrijving vooraf is vereist.

Ballonvaren Te land, ter zee en in de lucht!
Ontdek bij goed weer Domein Polderwind en omgeving vanuit de lucht, samen met onze partner Madou 
Ballonvaarten. Deelnemen aan deze toegankelijke ballonvaart (ook voor rolstoelgebruikers) kan mits 
inschrijving vooraf en tegen betaling. Kostprijs: 145 euro per persoon. Je krijgt vooraf praktische informatie 
van de ballonvaarder en je kan helpen bij het opzetten van de ballon. De ballonvaart zelf duurt ongeveer een 
uur. Nadien krijg je een certificaat en kun je nog van een lekker glas bubbels genieten. Een echte aanrader!

Op zaterdag 25 september worden er tal van activiteiten georganiseerd, maar ook ietsen en wandelen 
rondom het domein zijn een echte aanrader! Bovendien kun je ook met de medewerkers van WeTravel2 
kennismaken. Heb je een vraag? Stel ze gerust!




