
Een havenrondvaart in Nieuwpoort past perfect in 
jouw dag-uitstap naar zee. Met de Seastar ontdek 
je immers in één uur tijd de enorme diversiteit 
en de verschillende bezienswaardigheden van 
deze mooiste havenstad. 

Je vaart langs het natuurreservaat ‘De 
IJzermonding’, dwars door de prachtige Euro-
jachthaven, je passeert helemaal langs de 
traditionele vismijn, en 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 en het sluizencomplex, de Ganzenpoot 
en de bouwwerken voor de stormvloedkering en 
met een beetje geluk spotten we een zeehondje.

Kortom, deze havenrondvaart biedt je een zee 
aan educatieve mogelijkheden: getijdenwerking, 
visserij, visveiling, sluizenwerking, geschiedenis 
WOI,...

SCHOOLREIZEN 
NIEUWPOORT 2022

EEN DAGJE VISSERIJ

10u00  bezoek aan de maritieme   
 vismijn met gids
12u30  picknick aan boord Seastar 
 (drankje apart à € 2,00 p.p.)
13u00  havenrondvaart Nieuwpoort

€ 7,00  p.p.  basisonderwijs
€ 7,50  p.p.  secundair onderwijs
€ 60,00  forfait voor gids vismijn en   
 sluizencomplex (25 pers. per gids)
€ 30,00  forfait gids aan boord havenrondvaart

EEN DAGJE NIEUWPOORT

10u00  bezoek aan het Westfront en  
 het sluizencomplex met gids
12u00  picknick aan boord Seastar 
 (drankje apart à € 2,00 p.p.)
12u30  havenrondvaart Nieuwpoort

€ 10,50  p.p.  basisonderwijs
€ 11,00  p.p.  secundair onderwijs
€ 60,00  forfait voor gids Westfront en   
 sluizencomplex (25 pers. per gids)
€ 30,00  forfait gids aan boord havenrondvaart

HAVENRONDVAARTEN

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

€ 7,00 p.p. voor groepen basisonderwijs
€ 7,50 p.p. voor groepen secundair onderwijs
€ 30,00 voor de gids aan boord

De prijzen zijn geldig voor groepen vanaf 30 
personen. Reservering noodzakelijk.

COMBINEER MET... 

• strand- en duinen-wandeling 
• een dagje strand
• begeleide wandeling door het 

natuurreservaat ‘De IJzermonding’
• bezoek aan het sluizencomplex ‘De 

Ganzenpoot” 
• bezoek aan Westfront (€ 3,50 p.p.)
• krabbenvangen aan het staketsel
• zwemmen of mini-golfen in Nieuwpoort
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IJZERTOCHTEN

Uw rondvaart naar Diksmuide start om 
10u.  Het einde van de rondvaart terug 
in Nieuwpoort is voorzien rond 16u45 

€ 11,00 p.p. voor groepen basisonderwijs
€ 12,00 p.p. voor groepen secundair onderwijs
€ 80,00 voor de WO I gids aan boord

De prijzen zijn geldig voor groepen vanaf 30 
personen. Reservering noodzakelijk.

TIPS VOOR TRIPS!

Combineer je IJzertocht met een 
ontdekkings-trip in de Westhoek.

• ontdek het gloednieuwe ‘Museum aan de 
IJzer’ en bezoek de IJzertoren

• ervaar de gruwel van de Groote Oorlog in 
de Dodengang

• bezoek het pittoreske stadscentrum van 
Diksmuide

• laat je onderdompelen in de geschiedenis 
van WO I in het ‘In Flanders Fields Museum’

• stadsbezoek Nieuwpoort, Veurne of Ieper

EEN DAG IN HET TEKEN 
VAN DE WO I HERDENKING

10u00  afvaart Nieuwpoort
11u30  bezoek aan de Dodengang
12u30  picknick aan boord van Seastar 
 (drankje apart à € 2,00 p.p.)
13u15 bezoek aan het  
 Museum aan de IJzer
15u00 vertrek uit Diksmuide
16u45 aankomst in Nieuwpoort

€ 11,00  p.p. basisonderwijs
€ 12,00  p.p. secundair onderwijs
€ 3,00  p.p. Dodengang
€ 4,00  p.p. IJzertoren (incl. gidsen)
€ 80,00  forfait gids aan boord  

EEN DAGJE VERTOEVEN 
IN DE WESTHOEK

10u30  afvaart Nieuwpoort
12u15  picknick aan boord van Seastar 
 (drankje apart à € 2,00 p.p.)
12u45  bezoek aan het  
 Museum aan de IJzer
15u00 vertrek uit Diksmuide
16u45 aankomst in Nieuwpoort

€ 11,00  p.p. basisonderwijs
€ 12,00  p.p. secundair onderwijs
€ 4,00  p.p. IJzertoren (incl. gidsen)
€ 80,00  forfait gids aan boord 

DE EERSTE WERELDOORLOG FRONTLINIE BEZOEKEN

REDERIJ SEASTAR 
Robert Orlentpromenade 2 
8620 Nieuwpoort

+32 58 23 24 25 
info@seastar.be

Tarieven en programma’s 
onder voorbehoud van wijzigingen

WWW.SEASTAR.BE 

ONTDEK DE WOI-
FRONTSTREEK

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 flora
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 fiere
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.

Haal meer uit je dag in de Westhoek

• combineer je boottocht met een fiets ocht in de 
groene polders

• ontdek de begraafplaatsen, monumenten en musea 
die waardig herinneren aan WO I


