
OP DE 
PEDALEN 
IN DE 5 STERREN 
FIETSPROVINCIE

ROUTE A 
richting Breskens 
over de duinen 
15 kilometer
1. Moio Beach, strandpaviljoen
2. Strand Ruig, strandpaviljoen
3. Beach House, strandpaviljoen
4. Vuurtoren
5. Loods 10, strandpaviljoen
6. Veerboot naar Vlissingen
7. Zeehonden Hoge Platen

met een stukje off-road 
17 kilometer
8. Bunkerpark Groede Podium           
9. Etablissement 1880, restaurant
10. In de Morelleput, theetuin

 

ROUTE B 
richting Sluis
10 kilometer
22.  Wallen Retranchement, wandelroute
23.  Grenzeloos, restaurant
24.  Sluis, shopping
25.  De Eetboetiek 
 ontbijt- en lunch restaurant & shopping
26. Inka’s, shop
27.  Bizarium, museum
28.  Marie Go, shop
29.  De Molen, tearoom & shopping
30.  La Trinité, rest aurant
31. Fliers, juwelier

ROUTE C 
richting Knokke 
12 kilometer
11. AIRcafé
12. De Zeemeeuw, strandpaviljoen
13. Zilt & Zout, restaurant
14. De Graaslinies, schapen
15. Hotspot haaientanden
16. ‘t Zwin, natuurreservaat
17. Surfers Paradise (the Lakeside), beach club
18. Maria Siska (speeltuin kids, wafels)
19. Lippenslaan Knokke 
      favourite winkel The Must Have
20. Invest Mobile, electro mobile oplaadpunt
21. Terrasjes Knokke op de zeedijk

Op de fiets door Zeeuws-Vlaanderen, 
een rugzak gevuld met een heerlijke 
versnapering voor onderweg, genieten 
van een picknick op een mooie duin-
plek of in de prachtige dorpskern van 
het kleinste stadje van Nederland, 
St. Anna ter Muiden. 

Wij delen graag onze FAVORIETE ADRESJES die u langs een 
aantal onbekende, maar zeker niet onbeminde plekjes zal bren-
gen. De route voert langs stadswallen en verdedigingslinies, 
dorpspompen en dijken en overal is er die schoonheid en rust. 
Zelfs aan de kust.

Vanuit Cadzand is de route door het natuurgebied ’t Zwin een 
klassieker die de ongerepte stranden en natuur van het zuidelijk-
ste stukje langs de kust van Nederland verbindt met het mondai-
ne maar altijd bruisende Knokke. Stap even af bij Vintage Beach 
club en geniet onder het genot van een heerlijke koffie of apéro 
van de sfeer en vintage foto’s van o.a. Brigitte Bardot.

Bent u meer gecharmeerd van ongerepte polderwegen of 
waanzinnig mooie dijken, kies dan voor de route in het achter-
land van Cadzand-Bad. Door het prachtige boerenland naar het 
charmante Retranchement, waar u bij restaurant Grenzeloos 
heerlijk kunt lunchen om vervolgens de route te vervolgen naar 
De Groene Polderwinkel Schoondijke. Hier vindt u onvervalste 
en pure streekproducten uit de Nederlandse grond. Biologischer 
wordt het niet. Voor de liefhebbers van wat extra kilometers is 
hierna een bezoek aan Kaasboerderij de Vos een aanrader en 
proef vooral een stuk jonge kaas met sambal! Terug langs de kust 
(misschien een tikje tegenwind) genieten van de mooiste uitzich-
ten. Ons favoriete ‘kodak moment’ op deze route? Een selfie 
voor de gietijzeren zwart-wit omrande vuurtoren van Breskens!

Neptunus Tweewielers is de specialist voor fietsverhuur 
aan de kust van Zeeuws-Vlaanderen. Als gast van het 
Strandhotel bent u van harte welkom in onze winkel 
tegenover het hotel en ontvangt u een speciale korting 
met de code Strandhotel 2122.
 
Volop keuze!
U heeft bij ons de keuze uit luxe elektrische fietsen, com-
fortabele stadsfietsen, elektrische tandems, bakfietsen, 
kinderfietsen en nog véél meer. Verschillende accessoires 
voor fietsen, zoals fietskarren en kinderzitjes zijn natuurlijk 
ook beschikbaar. Wij verhuren per dag of per week. Wilt u 
er zeker van zijn dat de door u gewenste fiets aanwezig is 
tijdens uw verblijf? Dan raden wij u aan om de fiets tijdig 
online te reserveren. Kijk voor de mogelijkheden op 
NEPTUNUSTWEEWIELERS.NL/VERHUUR. 

Don’t under estimate 
the power of a 
SANDWICH
Even opladen? Pine House bereidt graag 
een verse sandwich voor u, volgens 
recept van Syrco Bakker. Na een uitge-
breide avond culinair genieten en een 
overdonderend ontbijt is dit de perfecte 
manier om tijdens het wandelen of tijdens 
de lange rit terug naar huis iets kleins te 
nuttigen. Probeer de SEA sandwich eens 
(Sambal, Egg, Avocado)  Kunt u geen 
genoeg krijgen van de heerlijke charcute-
rie geserveerd tijdens het ontbijt, probeer 
dan de IB sandwich (Iberico Buratta). 

De badpaviljoens aan de kust van Zeeuws-Vlaanderen  
hebben in de afgelopen jaren een metamorfose ondergaan. 
Wij tippen graag een paar klassiekers in een nieuw jasje:

De Zeemeeuw, op 15 minuten loopafstand van het hotel 
door de duinen. Het kenmerkende paviljoen is een hot spot 
aan zee. De kaart is divers en zowel binnen en buiten zijn er 
meer dan voldoende plekjes om te genieten. De Zeemeeuw 
verhuurt deze cabines, maar ook strandstoelen en ligbedden 
maken een ultieme stranddag compleet.  
STRANDPAVILJOENDEZEEMEEUW.NL

Experience the magic of Moio.
Moio Adventure daagt u uit op het strand, in de branding, 
de duinen of op de zee. Het fraaie zandstrand en de mooie 
golven van Cadzand-bad vormen het decor voor het ruime 
aanbod aan activiteiten zoals blokarten, golfsurfen, golfen, 
noem maar op. Neem snel een kijkje op 
MOIO.NL

Strand Ruig, een heerlijke no-nonsense plek speciaal getipt 
door hotel eigenaresse Anne Gorthmanns. Fijne gastvrijheid en 
ongedwongen sfeer voor een stevige koffie of een goed glas.
STRANDRUIG.NL

Helemaal genieten is het bij 
bovenstaande strandpaviljoens 
waar strandstoelen en ligbedden 
uw ultieme stranddag compleet 
maken.
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N E P  T U N U S

Een korte stop, voordat u het Zwin in 
fietst? Of juist uitgebreid nagenieten 
van uw mooie fietstour? Daarvoor is 
het terras van AIRcafé de ideale setting. 
Zeeuwse eenvoud met enorm veel 
smaak. Denk daarbij aan een pistolet 
met grijze garnaaltjes met een glas 
cava, of een croque monsieur met kaas 
van de familie de Vos uit Biervliet. 
En de zonsondergang? Die krijgt u er 
gratis bij! 

Mocht u culinair willen genieten 
reserveer dan voor een leuke middag 
of avond in AIRrepublic. 
AIR-REPUBLIC.COM
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ENJOY I T , 
            LOVE I T  !
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