Actief of in rust beleef je bij Moio Beach de zee, het strand en proef je hoe gastvrij, verrassend en
lekker Zeeuws-Vlaanderen kan zijn.
Het Noordzeestrand van Cadzand is het decor voor onze water- en strandactiviteiten. Bent u op zoek
naar ontspanning, avontuur, teambuilding of actie kom dan naar Moio Beach. In combinatie met ons
strandrestaurant is Moio Beach de perfecte plaats voor uw groepsuitje.

Groepen tussen 5 en 30 personen
Groepen vanaf 5 personen kunnen bij ons activiteiten boeken. In het volgende schema staan de
activiteiten uitgewerkt die wij aanbieden, onderverdeeld in Funsports en Beachsports.
Funsports
Shoot out
Supersup
Bumpervoetbal
Blokarten (gedeelde blokart)*
Powerkite
Golfsurfen
Brandingraften
Brandingkajakken
Sup
Skimboarden

Beachsports
Beachgolf
Beach lacrosse
Combinatie beach tsjoekball en beach bumball
Klootschieten

* Voor het blokarten zijn wij afhankelijk van laagtij en wind. De getijden kunnen we voor u checken,
echter is de wind nogal onvoorspelbaar daarom spreken wij vooraf altijd een alternatief af. Zodat we
direct kunnen schakelen mocht er niet genoeg wind staan.
Voor een toeslag van €10 boekt u een eigen blokart.
Bij veel van onze activiteiten zijn wij afhankelijk van de elementen. Zoals iedereen weet werken die
niet altijd mee, het kan daarom zijn dat wij moeten omschakelen naar een andere activiteit. Dit doen
wij altijd in overleg met de klant en proberen dit in het voortraject al zoveel mogelijk af te stemmen.
Voertaal: Nederlands, Engels of Duits
Meer informatie over onze activiteiten en het strandrestaurant vindt u op www.moio.nl

Prijslijst (groepen 5 tot 30 deelnemers)
Moio Beach biedt activiteiten aan voor groepen van minimaal 5 personen. Elke activiteit duurt één
uur. Hieronder vindt u onze prijzen per persoon.
Funsports en combinaties met beachsports
Funsport
1 uur
2 uur
3 uur
4 uur

Prijs (€)
€ 30,00*
€ 47,50
€ 60,00
€ 67,50

+1 Beachsport
€ 38,50
€ 56,00

+2 Beachsports
€ 47,00
€ 64,50

* op één uur funsport zijn onderstaande korting niet van toepassing.
Vanaf 10 personen krijgt u €2,50 korting per persoon.
Vanaf 25 personen krijgt u €5,00 korting per persoon.
De volgende funsports biedt Moio Beach aan voor onderstaande prijzen, onafhankelijk van het
aantal deelnemers.
1 uur
2 uur
Shoot out (15 bogen)
€ 300,00
€ 400,00
Bumpervoetbal (10 bumpers)
€ 300,00
€ 400,00
De beachsports biedt Moio Beach aan voor onderstaande prijzen. De activiteiten zijn te boeken tot
20 personen per activiteit.
Beachsporten

1 uur

2 uur

Beach Lacrosse
Tsjoekbal
Bumball
Beachgolf

€ 150
€ 150
€ 150
€ 150

€ 200
€ 200
€ 200
€ 200

Klootschieten, (per 20 deelnemers)

€ 150

Combinatie van
2 Beachsports
€250
€250
€250
€250

Grote Groepen Moio Beach
Voor grote groepen hebben wij verschillende pakketten opgezet die u hieronder kunt vinden.

“Strandpakket” of “Water- en strandpakket” vanaf 30 personen
In een 3 uur durend programma kunnen de deelnemers aan verschillende activiteiten deelnemen.
Elk uur start een nieuwe ronde, de deelnemers schuiven dan door naar een andere activiteit.
We maken bij deze pakketten van te voren geen indeling van deelnemersgroepen. Wij zorgen dat de
verschillende activiteiten zijn opgebouwd. Onze instructeurs begeleiden de activiteiten en na elk uur
kiezen de deelnemers hun nieuwe activiteit. Als de eerste voorkeur vol zit kiezen ze voor een andere
activiteit en gaan ze het volgende uur naar de eerste voorkeur.
U kunt kiezen uit het “strandpakket” of het “water- en strandpakket”. Zoals te zien in het schema
komt er bij meer deelnemers een nieuwe activiteit bij.

Vanaf 30
personen
Vanaf 40
Vanaf 50
>60

Strandpakket

Water- en strandpakket

Prijs

Shoot out
Bumpervoetbal
Beach golf
+ Beach lacrosse
+ Powerkite

Shoot out
Brandingraft of supersup
Golfsurf of Sup
+ Beach lacrosse
+ Bumpervoetbal

48,50

Prijs met bbq
(pakket 1)
73,00

48,50
45,00

73,00
69,50

+ één activiteit keuze
uit:
(Bumball,
Klootschieten,
Tsjoekbal)

+ één activiteit keuze uit:
(Brandingkajak,
Bumball
Beachgolf
Klootschieten)

45,00

69,50

Bij onze activiteiten zijn wij afhankelijk van de elementen. Zoals iedereen weet werken die niet altijd
mee, het kan daarom zijn dat wij moeten omschakelen naar een andere activiteit. Dit doen wij altijd
in overleg met de klant en proberen dit in het voortraject al zoveel mogelijk af te stemmen.
Voertaal: Nederlands, Engels of Duits
-

Optioneel verzorgen wij ook fietsarrangement voor (een deel van) de groep. Onder
begeleiding van een gids fiets u een mooie route waarbij u kunt genieten van de prachtige
omgeving. Ondertussen wordt u geïnformeerd over de historie, natuur en al het mooie wat
de omgeving van Cadzand te bieden heeft.
Tijdsduur: 2 uur
Minimaal aantal deelnemers: 20

Watersportpakket groepen van 25 tot 40 personen
In dit 2 uur durende programma kunnen de deelnemers 2 verschillende wateractiviteiten beleven.
De deelnemers kiezen één van de activiteiten, na een uur vindt de wissel plaats en schuift iedereen
door naar een volgende activiteit. Afhankelijk van de omstandigheden wordt één van de volgende 2
pakketten aangeboden.
Kleine golven
Supersup
Stand up Paddle
Brandingkajakken/kajak polo

Grotere golven
Brandingraften
Golfsurfen
Branding kajakken

Prijs: 42,50 euro per persoon
Tijdsduur: 2,5 uur (i.v.m. omkleedtijd en wissel)
Voertaal: Nederland, Engels of Duits
Bij onze activiteiten zijn wij afhankelijk van de elementen. Zoals iedereen weet werken die niet altijd
mee, het kan daarom zijn dat wij moeten omschakelen naar een andere activiteit. Dit doen wij altijd
in overleg met de klant en proberen dit in het voortraject al zoveel mogelijk af te stemmen.

Kledingadvies
Om optimaal te kunnen genieten van de leuke activiteiten dient u de juiste kleding mee te nemen en
dit advies ook te verspreiden onder de deelnemers:
Wateractiviteiten:
Denk aan zwemkleding (liever geen boardshorts), extra ondergoed, handdoek en een extra laagje om
weer op te warmen na de activiteit.
Windactiviteiten:
Kleed u op de omstandigheden en houdt er rekening mee dat u tijdens de activiteit continu in de
wind staat en dat bij de activiteiten uw kleding vies kan worden, neem altijd een zonnebril mee. Voor
het blokarten raden wij regenkleding over uw sportkleding aan, aangezien tijdens het blokarten veel
zand en water kan opspatten. In de herfst en winter is wintersportkleding dat vuil mag worden
perfect. Mocht u geen regenkleding mee kunnen nemen, neem dan altijd extra kleding mee voor na
de activiteit zodat u weer droog kunt opwarmen.
Strandactiviteiten:
Denk aan lekker zittende kleding waar u ook goed in kunt bewegen. Wij raden enkele laagjes aan
zodat u makkelijk kunt inspelen op de intensiviteit van de activiteiten. Een groot deel van het jaar
spelen we de activiteiten op blote voeten echter is het altijd handig om sportieve schoenen bij te
hebben.

Contactgegevens:
Locatie Moio Beach
Adres: Vlamingpolderweg 3a, 4506 HZ Cadzand
Telefoon: +31 (0) 117 392180
E-mail: info@moio.nl

Parkeerplaats Moio Beach
Adres: Vlamingpolderweg 11, 4506 HZ Cadzand
Volg de Vlamingpolderweg totdat u, in de bocht
aan de duinkant, de parkeerplaats ziet. Vanaf de
parkeerplaats volgt u de bewegwijzering
richting het pad, over de duin naar Moio Beach
Van 1 april tot 1 oktober betaald parkeren á 4
euro per dag

Postadres
Adres: Mariastraat 14, 4506 AE Cadzand

