
KLAAR 
VOOR EEN 

UITSTAP?

SEASTAR SPECIALS

CRUISEN IN DE 
WESTHOEK

10u00  boottocht op de IJzer van  
 Nieuwpoort naar Diksmuide

12u00  Captain’s lunch te Diksmuide

14u00 bezoek aan het 
 Museum aan de IJzer

16u00 einde programma

€ 38,70  p.p.  inclusief lunch
 

BELEEF DE HEERLIJKHEID

10u00  Bezoek aan de traditionele   
 boerderij de Heerlijkheid in  
 Vladslo incl. proevertjes en   
 degustatie streekbier 
12u00  met eigen vervoer naar   
 Restaurant St-Jan in Diksmuide
12u30 Captains Lunch
14u30 Ijzertocht Diksmuide -  
 Nieuwpoort met Seastar
16u15 einde programma

€ 37,70  p.p.  inclusief lunch
 

ARRANGEMENT 
DESTROOPER

10u30  boottocht op de IJzer van  
 Nieuwpoort naar Diksmuide
  Welkomstkoffi e met koekjes 
 van Destrooper
12u00 lunch aan boord van Seastar 
 (zie ‘uit de kombuis’)
14u00 bezoek Destrooper in Lo 
 met gids
16u00 einde programma

€ 22,00  p.p.  exclusief lunch
€ 50,00  gids Destrooper (max. 20 pers. p. gids)

NIEUWPOORT VAN 
HAAR FIJNSTE KANT

10u00  bezoek Westfront
12u00  lunch aan boord van de Seastar
14u00 havenrondvaart
15u00 einde programma

alternatief namiddagprogramma
• vrije tijd in Nieuwpoort
• bezoek ambachtelijke IJshoeve de IJsbol 

(incl. degustatie)
• bezoek ambachtelijke zuivelhoeve de 

Walhoeve (incl. degustatie)

€ 17,00  p.p. exclusief lunch

EEN DAGJE VISSERIJ 
IN NIEUWPOORT 

10u00  bezoek Vismijn met gids

12u00  koude visschotel 
 aan boord van de Seastar

13u30 havenrondvaart

14u30 einde programma

€ 23,00  p.p. inclusief lunch, excl gidsen
€ 60,00  per gids, max. 25 personen per gids

BEZOEKERSCENTRUM
DUINPANNE & 
HAVENRONDVAART

10u00  bezoek met gids aan het
 bezoekerscentrum Duinpanne 
12u00  verplaatsing met eigen vervoer
 -> restaurant Cajou in De Panne
12u30 lunch in Restaurant Cajou
14u30 verplaatsing met eigen vervoer
 naar Nieuwpoort
15u00 Havenrondvaart te Nieuwpoort

€ 40,00  p.p. exclusief gids Duinpanne en 
 verplichte gids aan boord

UIT DE KOMBUIS

Welkomstkoffi e € 2,20

Koude vleesschotel + brood € 13,00
Koude visschotel + brood € 14,00
Broodjeslunch: assortiment 
van 5 belegde minibroodjes € 9,00

Captain’s lunch met soep, 
gevogelte, warme groenten en 
krielaardappelen, IJzerbol € 15,70

Dagschotel met soep 
en vol au vent € 18,00
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VERKEN NIEUWPOORT OF DE WESTHOEK OP EEN ORIGINELE MANIER.
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onder voorbehoud van wijzigingen



Een havenrondvaart in Nieuwpoort past perfect 
in jouw daguitstap naar zee. 

Met de Seastar ontdek je immers in één uur 
tijd de enorme diversiteit van deze mooiste 
havenstad van onze kust. 

Je vaart langs het natuurreservaat ‘De 
IJzermonding’, dwars door de prachtige Euro-
jachthaven, je passeert helemaal langs de 
traditionele vismijn, kruist de typische vissers- 
en vrachtschepen in de handelshaven. 

Tijdens je boottocht krijg je bovendien een 
perfect en uniek uitzicht op het Koning Albert I 
Monument, het sluizencomplex, de Ganzenpoot 
en de bouwwerken voor de stormvloedkering. 
Met een beetje geluk spotten we een zeehondje. 

Ondertussen geniet je met volle teugen van 
een verfrissend biertje of ander verkwikkend 
drankje. Heerlijk…

Lunchen aan boord is perfect mogelijk en de 
rondvaart kan trouwens ook met begeleiding 
van een ervaren havengids.

Een enige ervaring is de IJzertocht van 
Nieuwpoort naar Diksmuide en terug.

Maak kennis met de vredige IJzer en 
schilderachtige IJzervlakte, ooit decor van één 
van ’s werelds bloedigste oorlogen, tijdens een 
echte WO I memorial cruise. 

De belangrijkste blikvangers tijdens deze 
boottocht zijn niet alleen de voorbijvarende 
plezierboten en de prachtige fauna en fl ora 
aan beide oevers, maak ook de IJzertoren en de 

Dodengang, stille maar levendige getuigen van 
WOI. Beide sites kun je uiteraard ook met een 
gids bezoeken.  

Maak van je tussenstop in Diksmuide van de 
gelegeheid gebruik om het centrum van dit fi ere 
polderstadje te bezoeken, met zijn prachtige 
grote markt, zijn knusse vismarktje en zijn 
prachtige begijnhof.  

Een IJzertocht ven Nieupoort naar Diksmuide is 
een must voor wie WO I waardig wilt herdenken.

HAVENRONDVAARTEN

Uw rondvaart wordt naar wens gepland 
tussen 9u en 17u en duurt 1 uur.

€ 9,00 p.p. voor groepen van min. 30 personen
€ 40,00 voor de gids aan boord

Reservering noodzakelijk.

COMBINEER MET EEN 
ACTIEVITEIT AAN ZEE
• stadswandeling in Nieuwpoort met gids
• strand- en duinenwandeling in Nieuwpoort
• gegidste wandeling door het 

natuurreservaat de IJzermonding
• bezoek aan de vismijn, het sluizencomplex 

en Albert I monument
• stadsbezoek aan Veurne of Diksmuide
• Westfront Nieuwpoort
• bezoekerscentrum Duinpanne

IJZERTOCHTEN

Uw rondvaart wordt naar wens gepland 
tussen 9u en 17u.
enkele vaart 1u45 - heen en terug 3u30 

€ 18,00 p.p. heen en terug (minimum 30 pers.)
€ 15,00 p.p. enkele reis (minimum 30 pers.)
€ 80,00 voor de gids aan boord (optioneel)

Reservering noodzakelijk. 

ONTDEK DE WESTHOEK 

• het nieuwe ‘Museum aan de IJzer’ 
in de IJzertoren te Diksmuide

• ervaar de gruwel van de Groote Oorlog 
in de Dodengang

• bezoek het mooie centrum van Diksmuide
• proef van de ‘couleur locale’ in het 

bezoekerscentrum Jules Destrooper te Lo
• in Ieper laat je je onderdompelen in de WOI 

geschiedenis ‘In Flanders Fields Museum‘
• bezoek aan de pittoreske stadscentra van 

Nieuwpoort, Veurne of Ieper
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