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ACTIEF BUITEN IN DE HERFST  

Herfst is de hele dag buiten zijn in de Zeeuwse zeelucht! Pak de fiets en trek erop 

uit. Heb je wind tegen? Fiets dan de andere kant op en je hebt wind mee. Jezelf 

(en je fiets) even opladen? Stap af bij één van de vele fietscafés. De natuur in 

Zeeland is super afwisselend en dat maakt mountainbiken pittig en mooi te tegelijk. 

Was de voeten van je paard in zee met een rit over het strand, waai lekker uit 

tijdens een strandwandeling of ontdek de verborgen schatten van Zeeland met de 

parelroutes.  

Ontdek Zeeland actief >>  
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NIET IEDEREEN HOUDT VAN MUSEA...  

… maar na een bezoek aan deze musea ben je om! Terra Maris (land van de zee) is 

hét museum voor natuur en landschap van Zeeland. Vlieg als een roofvogel van de 

tokkelbaan, klim als een hermelijn over het touwparcours of ontdek alles over 

dieren tijdens ‘Zoldergeheimen’. In Sluis staat het enige Belfort van Nederland, een 

interactief museum voor jong en oud. Er zijn films te zien, tentoonstellingen en je 

kunt een speurtocht of torenbeklimming doen. Veel te zien, te horen en te beleven 

en bovendien korting met je ZeelandPas!    

Musea in Zeeland >>  

  

 
   

 

TOP TIEN SLECHT WEER UITJES  

Zeeland is in ieder seizoen een topbestemming. Ook als de zon een keer niet zo 

hoog aan de hemel staat. Het strand en de duinen zijn altijd een belevenis. Spreid 

je armen en laat je voortduwen door de wind. Hol achter de schuimvlokken aan, 
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maar hou het strandpaviljoen goed in je vizier. Daar kun je bijkomen in warmte en 

gezelligheid. We zetten de top 10 slecht weer uitjes in Zeeland voor jou op een rij.  

Naar de Top 10 >>  

  
 

   

UIT DE ZEELAND AGENDA  

Trek de natuur in! Met dit overzicht van leuke, stoere, avontuurlijke en 

interessante natuuractiviteiten verveel je je geen moment tijdens je Herfstvakantie 

in Zeeland! 

 

 

12 t/m 15 oktober - Dam-X-Event: Maak kennis met watersport op de 

Brouwersdam! Probeer diverse boardsport clinics of doe mee met de DAM-X 

funrace. Geniet van spectaculaire shows,de board sports & food market of sta 

vooraan bij het EK freestyle windsurfen. 

 

13 t/m 21 oktober - Grevelingenweek: Met een gids op zoek naar eetbare 

paddenstoelen, op excursie naar de Veermansplaat of een kopje koffie met 

streekgebak bij een Grevelingengastheer; er is voor ieder wat wils tijdens deze 

‘beleefweek’.  
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WEG VAN ZEELAND? WEG VAN JOU!  

Weg van Zeeland? Dan moet je de nieuwe Nederlandse film ‘Weg van Jou’ zeker 

gaan zien! De ambitieuze Evi denkt te promoveren naar een project in Rio de 

Janeiro, maar belandt in… Terneuzen. Zou ze kunnen aarden in onze Zeeuwse 

klei? 'Weg van Jou’ draait nu in alle bioscopen. Ga jij ook kijken?  

Trailer Weg van Jou >>  

   

 

FAN VAN ZEELAND FOTOWEDSTRIJD  

Is je passie voor Zeeland niet in woorden te vangen? Dat begrijpen we helemaal! 

Maar misschien is je passie wel in beeld te brengen. Laat zien waarom jij Fan van 

Zeeland bent. Stuur je mooiste foto’s in die je tijdens de nazomer- of 

herfstvakantie in Zeeland hebt gemaakt en maak kans op € 250,- of één van de 

Zeeuwse pakketten. De fotowedstrijd loopt nog tot 1 november a.s.  

Naar fanvanzeeland.nl >>  
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ONTDEK ZEELAND MET SUPERGAVE KORTINGEN!   

Koop je ZeelandPas voor slechts € 4,- p.p. en krijg voordeel bij meer dan 350 

belevingen! Wat dacht je van gratis speelplezier voor de de kids in de binnen- en 

buitenspeeltuin op Camping de Pekelinge, in Oostkapelle? Geniet daarbij zelf van 

een heerlijk drankje en krijg twee glazen ranja cadeau. Bij Speelboerderij 

Pierewiet in Nieuwvliet worden je technische skills op de proef gesteld op de 

techniekzolder. Hier krijg je € 3,50 korting. En op Camping en Villapark de 

Paardekreek in Kortgene is het één groot waterballet, met 50% korting op de 

indoor waterspeeltuin.   

Ontdek, bespaar en beleef >>  

   

 

BOEK NU JE VAKANTIE!  

Heb jij je herfstvakantie naar Zeeland al geboekt? Zo niet, doe het dan nu! Hier 

heb je zeeën van tijd om heerlijk te ontspannen en weer op te laden. Geniet van 

de unieke natuur, schone lucht, mooie bezienswaardigheden en de Zeeuwse zilte 

zaligheden.   
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Zoek en boek >>  

 
   

E info@vvvzeeland.nl | W www.vvvzeeland.nl 
 

Op zoek naar inspiratie? Bezoek dan een van onze VVV-inspiratiepunten  

           

 

http://www.vvvzeeland.nl/l/nl/mailing/link/caf8b9b77a48183249ef/7665
http://www.vvvzeeland.nl/l/nl/mailing/link/caf8b9b77a48183249ef/7666
http://www.vvvzeeland.nl/l/nl/mailing/link/caf8b9b77a48183249ef/7667
http://www.vvvzeeland.nl/l/nl/mailing/link/caf8b9b77a48183249ef/7668
http://www.vvvzeeland.nl/l/nl/mailing/link/caf8b9b77a48183249ef/7669
http://www.vvvzeeland.nl/l/nl/mailing/link/caf8b9b77a48183249ef/7670
http://www.vvvzeeland.nl/l/nl/mailing/link/caf8b9b77a48183249ef/7671
http://www.vvvzeeland.nl/l/nl/mailing/link/caf8b9b77a48183249ef/7672

