Nieuw-Namen, 9 augustus 2016
Geachte heer, mevrouw,
In antwoord op uw aanvraag, deel ik u mee, dat u met uw groep een tocht door het
Verdronken Land van Saeftinghe kunt maken op 4 september 2016. U dient daartoe om
9.30 uur aanwezig te zijn bij het bezoekerscentrum op onderstaand adres en rekening te
houden met de volgende voorwaarden:
-

-

…

De maximale groepsgrootte bedraagt 30 personen.
Gezien de aard van het terrein en de zwaarte van de tocht mogen geen kinderen
onder de tien jaar, zwangere vrouwen, hartpatiënten en mensen met andere fysieke
beperkingen aan de tocht deelnemen.
Als kleding wordt aangeraden: kleren die vuil mogen worden en goed passende
kniehoge laarzen. De gids kan beslissen of bepaald schoeisel voldoet en een
deelnemer weigeren indien dit niet het geval is. Neem ook droge kleding mee voor na
de tocht. Er is een beperkte omkleedgelegenheid.
Het is raadzaam eten en drinken mee te nemen. Het nuttigen van alcohol tijdens of
voorafgaand aan de tocht is niet toegestaan.
De duur van de tocht bedraagt, i.o.m. de gids, gemiddeld 3 tot 4 uur (in de
winterperiode 3 uur). Wanneer u te laat aankomt is het mogelijk dat de tocht korter is
i.v.m. opkomend water. Bij dreigende weersomstandigheden kan de gids bij vertrek
beslissen of de tocht wel of niet doorgaat.
Honden worden niet toegelaten.
Een wandelstok is aan te bevelen. Deze zijn ook te huur in het bezoekerscentrum.
Bij aanvang van de tocht dient bij de balie van het bezoekerscentrum een
deelnemerslijst met namen en adressen van de excursiegangers te worden overlegd.
Dit in verband met de veiligheidsvoorschriften.
Deelname aan de excursie is op eigen risico.

U dient uw mede-excursiegangers van deze voorwaarden op de hoogte te brengen, zodat
alle deelnemers optimaal voorbereid aan de excursie in Het Verdronken Land van Saeftinghe
kunnen deelnemen.
…
Met vriendelijke groet,
Carla van Dueren den Hollander - Sprenkels
Coördinator Bezoekerscentrum Saeftinghe
Bezoekerscentrum Saeftinghe
Emmaweg 4
Nl-4568 PW Nieuw-Namen
Tel: 0 (0031) 114-633110
Email: saeftinghe@hetzeeuwselandschap.nl
Website: www.saeftinghe.eu

