Praktische informatie in de buurt

Activiteiten
•

Natural High
Kitesurfles, blokkarten, kitebuggy, etc.
https://www.natural-high.nl/

•

Zeil en surfcentre Brouwersdam
Windsurfles, Suppen, Windsurf verhuur, Waterjump (grote glijbaan)
https://www.brouwersdam.nl/nl/

•

Zeeland buitenland
Zwerftocht, kanovaren, hoogteparcour
Het gebied bestaat uit 5 eilanden met kreken, hangbruggen, klimtoren, duinen en nog veel meer. Dit
samen vormt een natuurspeelpark waar kinderen vrij en vooral verantwoord kunnen buitenspelen! En
volwassenen kunnen (buiten)sporten!
http://www.zeelandbuitenland.nl/

•

Subtropisch zwembad Aqua Mundo bij Center Parcs
Niet goedkoop maar wel leuk met kinderen op een regenachtige dag.
https://www.dagjecenterparcs.nl/portzelande/NL/aqua-mundo

•

Aseal Zeehondenopvang en meer
Op ruim 20 minuten rijden met de auto, maar zeker de moeite waard. Tickets kun je online
bestellen.
Bij A Seal vertellen we alles over het leefgebied van de zeehonden. Ons centrum ligt direct
aan het Haringvliet en naast de Haringvlietsluizen. Regelmatig hebben wij wisselende
exposities met als thema natuur en milieu.
https://www.aseal.nl/

•

Duikscholen in Scharendijke
o http://www.duikschoolzeeland.nl/
o http://www.duikschoolscharendijke.nl/
o

https://www.duikcentrumscharendijke.nl/

Strandtenten
•

Perry’s
Erg vriendelijk en snel personeel is onze ervaring. Lekker om te borrelen (de planken met lekkers zijn
top). Avond eten is prima, maar eenvoudig.
https://www.beachclubperrys.nl/nl/

•

Strandrestaurant Our Seaside
https://www.ourseaside.nl/

•

Corazon beachclub
http://corazonbeach.nl/

•

Strandclub Zee
https://www.strandclubzee.nl/

•

Natural High
Mooie lunch kaart!
https://www.natural-high.nl/

Restaurants (niet aan het strand)
•

Eetcafé Salud in Scharendijke
Op loop/fiets afstand in Scharendijke.
http://www.eetcafesalud.nl/

•

Eetcafé Surf-Inn
Ook op loop/fiets afstand in dezelfde straat een leuk eettentje met goede en betaalbare gerechten en
wijn.
http://www.surfinn.nl/

•

Pannekoekenmolen
Ook voor ontbijt.

https://www.molen-delelie.nl/
•

Restaurant De Wig Renesse
Leuk om te borrelen, maar erg goed om te dineren. Mooie gerechten (niet goedkoop), maar qua
smaak en service is het zeker waard.

http://restaurantdewig.nl/
•

Winebar Brut
Leuke winebar en restaurant!

http://www.winebarbrut.nl/

Boodschappen
•

Plus Scharendijke
Prima supermarkt in Scharendijke met ruime openingstijden.
Boutlaan 1B, 4322 DC Scharendijke
Openingstijden in “zomer periode” →

•

Camping Duin en Strand – campingwinkel
Broodjes en kleine boodschappen op 250 meter op Camping Duin en Strand. In de
zomer periode iedere ochtend vers stokbrood, broodjes en croissantjes.
Kuijerdamseweg 39, 4322 NM Scharendijke

•

Vleesboerderij Boot
Erg goede slager op 6,5 KM afstand.
Kievitsweg 1, 4321TR Kerkwerve
https://vleesboerderijboot.nl/

Overige
•

Fiets reparatie en verhuur Van Dongen in Scharendijke
http://www.vandongentweewielers.nl/

