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Deltapark Neeltje Jans vormt begin juli het eindpunt 
van de 2e etappe. Dit Deltapark is gevestigd op het 
voormalig werkeiland Neeltje Jans in de Ooster-

schelde en bestaat uit een attractiepark en het Deltaplaza. 
In het Deltaplaza zijn diverse expositieruimten, (film)zalen, 
een brasserie en een winkel ondergebracht. Brasserie Nau-
tilus biedt uitzicht op de Oosterschelde. Ontspannen kan 
met een bezoek aan het grote aquarium of een rondvaart 
op de boot van Deltapark Neeltje Jans.

Brasserie en restaurant De Vierbannen in Ouwerkerk 
zal eveneens in het teken van de Tour de France komen 

te staan. In de brasserie op de begane grond kunnen 
bezoekers op elk moment van de dag terecht voor een 
kop koffie of een heerlijke maaltijd. Het restaurant op 
de eerste etage serveert meergangenlunches en -diners 
bereid met Zeeuwse streekproducten zoals oosterschelde-
kreeft, vis en mosselen maar ook asperges, lam en eetbare 
bloemen. Zakelijke bijeenkomsten kunnen plaatsvin-
den in twee multifunctionele zalen. De Tuinkamer op 
de begane grond heeft een eigen terras en een bar. De 
Oosterscheldezaal op de eerste etage beschikt ook over 
een eigen bar, een lounge en een doorgang naar het 
beschutte dakterras. 

Een andere locatie die op de Tour inhaakt, is Grand 
Hotel Ter Duin in Burgh-Haamstede. Dit viersterren-
hotel ligt tegenover boswachterij Westerschouwen en de 
Zeepeduinen. Het hotel beschikt over 133 kamers en sui-
tes en vier appartementen. Ook zijn er vier zalen en twee 
boardrooms aanwezig. In het Grand café annex restau-
rant kunnen gasten genieten van een lunch, diner buffet 
of high tea. Ontspannen kan in de wellnessruimte met 
zwembad, Finse sauna, infraroodsauna, Turks stoombad 
en fitness.

Deze drie locaties werken intensief samen en zullen ter 
gelegenheid van de Tour de France zowel gezamenlijk als 
individueel diverse speciale arrangement ontwikkelen. 
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Op zondag 5 juli 2015 voert de 185 kilometer 
lange 2e etappe van de Tour de France van 
Utrecht via Montfoort, Oudewater, Gouda 
en Rotterdam naar het kunstmatige eiland 
Neeltje Jans tussen Schouwen en Noord-
Beveland. Het bekende Deltapark zal via 
Goeree-Overflakkee en de Brouwersdam 
worden bereikt. Deltapark Neeltje Jans, 
brasserie en restaurant De Vierbannen en 
Grand Hotel Ter Duin springen met een 
special arrangement op deze fietskoorts in. 

Tour de France Meeting

De fietskoorts breekt los

Deltapark 
Neeltje Jans  
 

Eiland Neeltje Jans
Faelweg 5 | 4354 RB Vrouwenpolder
0111-655655 | info@neeltjejans.nl
www.neeltjejans.nl

De Vierbannen 

Weg van de Buitenlandse Pers 3
4305 RJ Ouwerkerk | 0111 - 647547
brasserie@devierbannen.nl
www.devierbannen.nl

Grand Hotel  
Ter Duin

 

Hogeweg 55 | 4328 PB Burgh-Haamstede
0111 - 655 200 | info@grandhotelterduin.nl

www.grandhotelterduin.nl

     LE Tour DE 

Zeeland
Brasserie en restaurant de Vierbannen

Deltapark Neetje Jans

Grand Hotel ter Duin


