
Voorjaarsweekend Carthago en Route Donderdag 20 april t/m 

Zondag 23 april 2023 

Makkum 

 

Zoek je een enorm strand, een gezellige boulevard en een levendig historisch dorpscentrum? Dan is 

Makkum ‘the place to be’. Het water van het IJsselmeer geeft genoeg ruimte om een plons te nemen 

én biedt de wereld aan watersportactiviteiten. Vooral steeds meer (kite)surfers vinden hun weg naar 

Makkum. Tel daar de vele campings en vakantiehuisjes bij op en een prachtige omgeving en je 

vakantie is compleet! In de omgeving vind je prachtige fiets- en wandelmogelijkheden, schattige 

dorpjes en De Afsluitdijk. 

https://www.waterlandvanfriesland.nl/nl/stromen/de-afsluitdijk


 

Programma 

Aankomst: Donderdag 20 april 2023 omstreeks 13.00 uur.  

Camping De Holle Poarte,  

De Holle Poarte 2  8754 HC Makkum   

Tel. 0031 - (0)515 – 231344  

E: info@hollepoarte.nl  

website:  www.hollepoarte.nl  

1. Programma donderdag 20 april 2023 

1.1. 14.00 uur: welkomst koffie en gebak in de Pyramide 

1.2. 15.00- 16.30 uur:  Vergadering vereniging 

1.3. 18.00 uur: warm en koud buffet, tijdens buffet drankjes voor eigen rekening 

1.4. Gezellig samenzijn 

2. Programma vrijdag 21 april 2023 

2.1. 10.30 uur aankomst Afsluitdijk Wadden Center 

2.2. Ontvangst met koffie/thee en oranjekoek 

2.3. 11.00 uur Vertrek 2 groepen ( met kleine tussenpauze) 15 personen max. per groep.  11.15 

uur:  Rondleiding met gids in het Kazematten museum. 12.30 uur terug 

2.4. Andere groepen blijven in het Waddencenter en bezoeken daar de Expositie Afsluitdijk op 

eigen gelegenheid met de 2 Discover Audiotour 

2.5. 12.45 uur Lunch voor de hele groep in het restaurant 

2.6. 13.45 uur Groepen wisselen na de middag 

2.7. 15.30 uur Einde programma Afsluitdijk Wadden Center 

2.8. Avondprogramma: gezellig samenzijn 

3. Programma zaterdag 22 april 2023 

3.1. Dit is een vrije dag, besteding naar eigen inzicht 

3.2. 18.30 uur. Diner in Strandhuys Makkum, Buffet in Zuiderzeezaal, drankjes tijdens Diner voor 

eigen rekening. 

mailto:info@hollepoarte.nl
http://www.hollepoarte.nl/


4. Programma zondag 23 april 2023 

4.1. 10.30 uur In de Pyramide afsluiting weekend. Gezamenlijk koffie of thee drinken. Afscheid 

nemen. 

 

Expositie Vrijdag 21 april 2023 

Aan de hand van een beknopte uitleg op tekstborden leent de expositie zich er goed voor om zelf 

doorheen te lopen. Het is ook mogelijk om de speciale pagina van het Afsluitdijk Wadden Center op 

de 2Discover website te openen op je smartphone. De pagina is te bezoeken via: 

www.awc.2discover.nl.  Deze websitepagina geeft toegang tot de audiotour 2Discover. Voor het 

gebruik van deze website ontvangt u bij de receptie op locatie een code. De 2Discover audiotour is in 

de Nederlandse taal. 

In het Afsluitdijk Wadden Center bevindt zich een interactieve beleefexpositie. Hoofdthema is het 

(over)leven van de Nederlanders in de Delta, door de eeuwen heen en met het oog op de toekomst 

van klimaatverandering en zeespiegelstijging. Wilt u met droge voeten het wad ervaren? Ontdek het 

in de expositie. 

U waant zich een pad door stormen uit het verleden naar de oplossingen van nu. De huidige en 

toekomstige werkzaamheden aan de dijk kunnen hier op de voet gevolgd worden. Ook kunt u 

inspiratie opdoen voor een bezoek in de regio. Als bezoeker kunt u vrij door de expositie rondlopen. 

Heeft u alles in de expositie gezien? Dan kunt u ook nog een kijkje op het dak nemen om het 

IJsselmeer en de Waddenzee in volle glorie te aanschouwen. 

Aquavista vrijdag 21 april 2023 

Beleef door middel van een bijzondere vliegervaring het inspirerende achterland van de Afsluitdijk. 

Tijdens de Aquavista maken bezoekers een adembenemende rondvlucht over de regio. Ontspannen 

achterover leunend of voorover liggend, zweeft u over het achterland van de Afsluitdijk en bekijkt u 

al het moois in de regio door de ogen van de Grutto. Een tocht die u bijblijft ...! 

Laat u verrassen door de Grutto en verdiep u na de vliegervaring in de bezienswaardigheden van de 

regio en in het thema ‘over leven in de delta’ in de interactieve expositie. 

Aquavista, de rondvlucht met pre show duurt in totaal ca. 15 minuten en is toegankelijk met een 

Aquavista ticket. De Aquavista wordt meerdere keren per dag afgespeeld, afhankelijk van het aantal 

bezoekers 

Arrangement Camping 

Elektra 

Aansluiting standaard is 6 ampère elektra. Het is mogelijk om te kiezen voor een upgrade naar 10 of 

16 ampère. 10 ampère: meerprijs € 3,00 per dag, 16 ampère: meerprijs € 4,50 per dag. 

Douchekaarten 

Om gebruik te kunnen maken van de douches heeft u douchekaarten met een saldotegoed nodig. 

Het tarief voor douchen bedraagt € 0,20/minuut. Op een douchekaart staat een beginsaldo van € 

5,00. Opladen van een douchekaart kan in het toiletgebouw (d.m.v. muntgeld) of bij de receptie. 

Douchekaarten verkrijgbaar bij receptie. 

WIFI-codes 

http://www.awc.2discover.nl/


Het kampeerterrein beschikt over draadloos internet. Hiervoor wordt één wifi code beschikbaar 

gesteld. Deze code functioneert op 1 apparaat gelijktijdig.  Kosten voor 1 dag: € 2,--, 2 dagen: € 3,50, 

3 dagen: € 5,-- , 4 dagen € 6,25. Verkrijgbaar bij de receptie. 

Kosten gehele weekend 

1. Camperplaats, camper 2 personen, reserveringskosten, toeristenbelasting, aansluiting 6 
Amp., geen douchekaart, geen wifi code, verblijf drie nachten: 3 x koffie/thee. arrangement 
verblijf Afsluitdijk wadden center, warm/koud buffet, diner. : 293 Euro 
 

2. Camperplaats, camper 1 persoon,reserveringskosten, toeristenbelasting, aansluiting 6 Amp., 
geen douchekaart, geen wifi code, verblijf drie nachten: 3 x koffie/thee. arrangement verblijf 
Afsluitdijk wadden center, warm/koud buffet, diner. 227 Euro 

 


