
Daguitstappen 
voor groepen. 
BESTEMMING ZEEBRUGGE

De pittoresk gelegen oude vissershaven van Zeebrugge is 
dé uitvalsbasis voor jachten en vissersboten. 
Hier, in het prachtige decor van de Oude Vismijn, bevindt 
zich het maritiem museum SEAFRONT. Een imposante 
tentoonstelling over zee en zeevaart, vis en visserij.

Bij SEAFRONT maak je kennis met onze fascinerende 
maritieme geschiedenis en de visserij van vroeger tot nu. 
Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de hedendaagse 
thematiek rond vervuiling, in samenwerking met WWF.

SEAFRONT biedt groepen nog een allerlaatste kans om 
een bezoek te brengen aan de Russische foxtrot-duikboot. 
Dit kan nog tot en met zondag 2 juni 2019.
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BY SEAFRONT, VISMIJNSTRAAT 7, ZEEBRUGGE
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Nieuwe 
thematentoonstelling 

Na het vertrek van de duikboot pakt SEAFRONT uit 
met 'Operatie Noordzee 1944-45', een expo voor alle 
leeftijden. Maak kennis met een weinig bekend stukje 
geschiedenis.

Laat je, 75 jaar na D-Day, meeslepen in de spannende 
strijd op en onder water en ontdek welke rol onze 
Belgische zeelieden hebben gespeeld in de Tweede 
Wereldoorlog bij de slag om de Schelde.

Naast meer dan 50 scheepswrakken zal de expositie 
ook enkele uitzonderlijke stukken tentoonstellen, 
waaronder het marine -luchtafweerkanon, 
een imposant artilleriestuk uniek in Europa. 

Kom en herbeleef de wanhoop vlak voor en de euforie 
net na de bevrijding.

OPENING op 8 juni 2019
Inbegrepen in uw toegangsticket voor SEAFRONT



Van halve dag tot daguitstap

Een halve of volledige dagexcursie onder 
begeleiding van een professionele gids is de ideale 
manier om op een interactieve manier kennis te ma-
ken met de zee in al haar facetten. Een bezoek aan 
Seafront kan steeds gecombineerd worden met een 
havenrondvaart en een lunch aan boord.  

Wil je je eerder verdiepen in de oorlogsschatten van 
Zeebrugge? Reserveer dan een 
WorldWarWalk, een gegidste wandeling van 3,5 km 
langsheen de WOI en WOII restanten. 
Deze route kan ook uitgebreid worden en 
per bus worden afgelegd. Heerlijke extra’s

Nergens beter tafelen in Zeebrugge ! Een absolute 
aanrader voor de lunch is Port Basil, een gezellige 
pizzeria met zicht op de haven. Hier kun je terecht voor 
een variatie aan Italiaanse specialiteiten, antipasti en 
pizza. Geniet na de middag van een koffiepauze bij Café 
de 4Torre of als begin/ afsluiter van uw dagexcursie.

✓  Koffie bij Café de 4Torre: €2,20 per koffie
✓  Groepsmaaltijd bij Port Basil: €19 per persoon
  3-gangenlunch: glaasje prosecco / 
  tapenadeplank / pizzabuffet à volonté 
  (water aan tafel is inbegrepen in de prijs)

Troeven voor groepen
✓  Een halve of volledige daguitstap 
 met of zonder maaltijd
✓  Garantie op een interessante uitstap 
 bij alle weersomstandigheden
✓  Alle bezienswaardigheden op 1 locatie
✓  Eigen team van enthousiaste gidsen

SEAFRONT (2H) € 9 pp

SEAFRONT +  
HAVENRONDVAART (75 M)

€ 19,50 pp

SEAFRONT +  
LUNCH AAN BOORD + RONDVAART

€ 36 pp

SEAFRONT +
HAVENRONDRIT PER BUS (2H)

€ 9 pp 
+ €  110 (1 gids /bus)

SEAFRONT + 
WORLDWARWALK (2H)

€ 9 + € 55 per gids 
(1 gids / 25pax)

PRIJZEN

SEAFRONT ZEEBRUGGE 
Vismijnstraat 7 - 8380 Zeebrugge 

Voor meer info, reservering of 
een voorstel op maat? 
✆ 050/ 55.14.15 ✉ info@seafront.be
Neem zeker ook een kijkje op onze 
website: www.seafront.be of volg ons op
facebook.com/seafront.zeebrugge


