Onze selectie

vakantie aan zee

Inhoudstafel (vakantie aan zee)
Blankenberge

Avenue Boutique Hotel
Corsendonk Duinse Polders
Holiday Suites Blankenberge
Hotel Mercure Blankenberge Station
Hotel O'mer Appartementen
Hotel Paradisio
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Ibis Budget Blankenberge
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Liberty
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Malecot Boutique Hotel
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Vakantiedomein Floreal Blankenberge

Bredene
De Haan
De Panne

Vakantiewoningen Park Merlo
Center Parcs Park De Haan
C-Hotel Continental
Hotel Europe
Hotel Parkhotel

Koksijde (Oostduinkerke}

Jeugdherberg De Peerdvisser
Sunparks Oostduinkerke aan Zee
Vakantiecentrum Domein Westhoek
Vakantiedomein Hoge Duin
Vakantiedomein Ter Helme
Vakantiedomein Ter Helme Zandboot Gezinnen

Koksijde (Sint-ldesbald}
Middelkerke
Middelkerke (Lombardsijde}
Middelkerke (Westende}

Vakantiecentrum Reigersnest
Hotel Middelpunt
Vakantiecentrum De Lombarde
Kompas Camping Westende
Vakantieverblijf De Zeekameel

Nieuwpoort

De Barkentijn
Holiday Suites Nieuwpoort
Kompas Camping Nieuwpoort
Vakantiecentrum Floreal Holidays Nieuwpoort
Zorgverblijf Ter Duinen

Oostende

Hotel Le Parisien
Hotel & Wellness Royal Astrid
Jeugdherberg De Ploate
Upstairs Hotel
Vayamundo Oostende
Zorghotel Koninklijke Villa

Westende
Zeebrugge

1
2
6
8
9

Holiday Suites Westende
Holiday Suites Zeebrugge
Ibis Styles Zeebrugge

Avenue Boutique Hotel
Zon, zee en strand beleef
je samen met Avenue
Boutique Hotel!
Op 150 meter van strand en winkelstraten
maar toch rustig gelegen. authentiek
art-deco-hotel maar met modern comfort.

WANNEER GELDIG

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Blankenberge
- Vanaf het station nog 500m te voet

TER PLAATSE
- Fitness is gratis aanwezig

WANNEER EN HOE BETALEN
- Volledige bedrag bij aankomst te betalen met
bankkaart, credit card of cash.

EXTRA INFO

- Van 1 februari t.e.m. 22juli
- Van 11 september t.e.m. 31 december
- Op basis van beschikbaarheid

- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Het verblijf is niet rolstoeltoegankelijk.

HET VERBLIJF

EXTRA KOSTEN

Courtyard comfortkamer 11 à 2 personen!
- 2 éénpersoonsbedden
- Badkamer met toilet en douche

- Toeristenbelasting:
€ 2,50 per persoon per nacht
- Eénnachtstoeslag: € 15,00 per kamer
- Prijs parking:€ 25,00 per nacht
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SEIZOENEN
Hoogseizoen: 12 en 13 april. 29 april t.e.m.
1 mei, 6 en 7 mei, 13 en 14 mei, 20 en 21 mei, 27 en
28 mei, 3 en 4 juni, 10 en 11 juni, 19 juni t.e.m.
22 juli, 31 december
laagseizoen: alle overige periodes
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Tweepersoonskamer

( 90,30
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A. Ruzettelaan 195 - 8370 Blankenberge / w w w. co rsendonkhotels.com

Corsendonk Duinse Polders
Kamers
Corsendonk Duinse
Polders. gelegen in de
populaire en levendige
badstad Blankenberge,
is het uitgelezen
vakantiecentrum voor
strandliefhebbers.
Het domein is slechts tientallen meters
verwijderd van het strand. De duinen
vormen de perfecte omgeving voor lange
strandwandelingen om even uit te waaien.
Maar ook op het domein zelf zijn er vele
recreatiemogelijkheden: het speelplein
en de minigolf-. tennis-, volleybal- en
basketbalterreinen zorgen ervoor dat
jij en jouw kinderen zich geen minuut
moeten vervelen.
De kamers zijn comfortabel uitgerust
en uitermate geschikt voor families.
De persoonlijke sfeer en ruime keuze
uit animatie voor groot en klein
maakt Duinse Polders tot de perfecte
ver bi ijfplaats voor een vakantie aan de
Belgische kust.
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WANNEER GELDIG
-

Van 1 t.e.m. 23 januari
Van 25 januari t.e.m. 8 februari
Van 11 t.e.m. 15 februari
Van 20 t.e.m. 26 februari
Van 3 maart t.e.m. 14 april
Op 17, 18, 21 en 24 april
Van 29 april t.e.m. 11 mei
Van 13 t.e.m. 16 mei
Van 20 t.e.m. 22 mei
Van 25 t.e.m. 29 mei
Van 10 t.e.m. 12 juni
van 17 t.e.m. 19 juni
Van 24 juni t.e.m. 2 juli
Op 9 en 16 juli & op 6 en 13 augustus
Van 20 augustus t.e.m. 8 september
Van 11 t.e.m. 15 september
Van 23 t.e.m. 28 september
Van 30 september t.e.m. 20 oktober
Van 23 oktober t.e.m. 5 november
Van 11 november t.e.m. 23 december
Van 27 t.e.m. 30 december
Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
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Kamer (max. 6 personenl
- Eénpersoonsbedden
- Badkamer met toilet en douche

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Blankenberge
- In Blankenberge kusttram richting Zeebrugge
- Afstappen aan halte "nulnse Polders"
- Van tramhalte nog 300m te voet

~ IEDEREEN \IERDJENT VAKANTIE/ OP VAKANTIE

PAG-. ~

EXTRA INFO

EXTRA KOSTEN

- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Er zijn kamers geschikt voor mensen met een
fysieke beperking.
- Honden zijn enkel toegelaten in de kamers, niet
in de cafetaria of het restaurant (behalve op het
buitenterrasl.

- Toeristenbelasting:
€ 2,50 per persoon per nacht
(vanaflS jaar)
- Eénpersoonstoeslag: € 15,00 per nacht
- Eénnachtstoeslag: € 6,00 per persoon
- Prijs huisdier:€ 15,00 per nacht per dier

TER PLAATSE
- Animatie is gratis aanwezig Ivan 11 juli t.e.m.
21 augustus)
- Sportgelegenheid is gratis aanwezig

WANNEER EN HOE BETALEN
- Voorschot: 25%
- Resterend bedrag 1 maand voor aankomst betalen

gratis

gratis

gratis

1e.m. 1 jaar

1 nacht

Van 2 t.e.m. s jaar

1 nacht

( 21,35

( 31,85

( 38,50

Van 6 t.e.m. 14 jaar

1 nacht

(24,50

(37,45

€46,55

VanaflS jaar

1 nacht

(40,25

( 59,50

(72,45

~ lEDEHEEN VEHDIENT VAKANm / OP VAKANTIE
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A. Ruzettelaan 195 - 8370 Blankenberge / w w w .corsendonkhotels.co m

Corsendonk Duinse Polders
Studio's
De persoonlijke sfeer en
ruime keuze uit animatie
voor groot en klein maakt
Duinse Polders tot de
perfecte verblijfplaats
voor een vakantie aan de
Belgische kust.
Corsendonk Duinse Polders. gelegen
in de populaire en levendige badstad
Blankenberge. is het uitgelezen
vakantiecentrum voor strandliefhebbers.
Het domein is slechts tientallen meters
verwijderd van het strand. De duinen
vormen de perfecte omgeving voor lange
strandwandelingen om even uit te waaien.
Maar ook op het domein zelf zijn er vele
recreatiemogelijkheden: het speelplein
en de minigolf-. tennis-. volleybal- en
basketbalterreinen zorgen ervoor dat
jij en jouw kinderen zich geen minuut
moeten vervelen. De kamers zijn
comfortabel uitgerust en uitermate
geschikt voor families.

WANNEER GELDIG
-

Van 1 t.e.m. 13 januari
Van 15 januari t.e.m. 8 februari
Van 11 t.e.m. 15 februari
Van 18 februari t.e.m, 26 april
Van 30 april t.e.m.16 mei
Van 20 t.e.m, 29 mei
Van 1 t.e.m. 30 juni
Van 8 t.e.m. 14 juli
Van 16 augustus t.e.rn, 8 september
Op 11 september
Van 16 september t.e.m. 5 november
Van 8 november t.e.m. 22 december
Van 27 t.e.m. 30 december
Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Studio lmax. 3 personenl
- 2 éénpersoonsbedden
- 1 slaapbank
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met microgolf, koelkast
Studio duplex I max. 6 personenl
- 2 éénpersoonsbedden
- 2 stapelbedden
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met microgolf, koelkast
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OPENBAAR VERVOER
Trein naar Blankenberge
- In Blankenberge kusttram richting Zeebrugge
- Afstappen aan halte "Duinse Polders"
- Van tramhalte nog 300m te voet
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TER PLAATSE
- Animatie is gratis aanwezig (bepaalde periodes)
- Sportgelegenheid is gratis aanwezig

DUUR

ZELFKOOK

WANNEER EN HOE BETALEN
- Voorschot: 25%
- Resterend bedrag 1 maand voor aankomst betalen

Lang weekend (vr-mal

3 nachten

( 214,20

Midweek (ma-vr)

4 nachten

EXTRA INFO

Week (ma-ma ofvr-vrl

7 nachten

< 285,60
< 499,80

DUUR

ZELFKOOK

Lang weekend (vr-mal

3 nachten

€269,85

Midweek (ma-vrl

4 nachten

( 359,80

Week (ma-ma of vr-vrl

7 nachten

( 629,65

- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- De studio's zijn niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
- Er wordt niet dagelijks gepoetst tijdens het
verblijf, maar eindschoonmaak is inbegrepen.

EXTRA KOSTEN
- Toeristenbelasting:
€ 2,50 per persoon per nacht (vanaflS jaar)

PRIJZEN

PER STUDIO DUPLEX
HEEL HET JAAR DOOR

~ lEDEREEN VERD!ENT \!AKANTJC / OP VAKANTIE

149
fAG-. S

Holiday Suites Blankenberge
Deze vernieuwde suites
bevinden zich aan de
zonnekant en kijken uit
op de stad Blankenberge.
Beleef jouw mooiste vakantiemomenten1
Blankenberge weet te boeien en dat speelt
de stad perfect uit. Voor ieder wat wils.
Jong. oud, actief of liever passief, vervelen
doe je er nooit. Het aantal activiteiten en
bezienswaardigheden binnen de stad zijn
niet op één hand te tellen.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Studio lmax. 2 personen!
- 1 tweepersoonsbed
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, microgolf,
koelkast
Appartement lmax. 4 personen!
- 1 tweepersoonsbed
- 1 stapelbed
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat. microgolf,
koelkast

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Blankenberge
- In Blankenberge kusttram richting Oostende
- Afstappen aan halte "Markt"
- Vanaf de tramhalte nog 400m te voet
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WANNEER EN HOE BETALEN
- Het voorschotbedrag op de factuur van Holiday
Suites is het totale bedrag datje moet betalen.
Maak je geen zorgen over het restbedrag.
- Het volledige bedrag dient ten laatste 14 dagen
voor aankomst betaald te worden via overschrijving of creditcard. Je ontvangt een betaalverzoek van Holiday Suites via e-mail.
- Wens je een factuur te ontvangen? Gelieve dit
duidelijk te vermelden in de aanvraag. Per post
of digitaal. geef dan ook zeker je e-mailadres
mee.

242
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EXTRA INFO
- Lakens zijn gratis aanwezig.
- Handdoeken zijn te huur of zelf mee te brengen.
- Geen receptie: wel telefonisch bereikbaar
(van 8 u. tot 22 u.l.
- Enkele dagen voor aankomst ontvang je via
mail/sms de toegangscode voor het verblijf.
Hiermee gaat het appartement automatisch
open (er is geen sleutel!. De code moet goed
bewaard worden.
- Minimum verblijfsduur 2 nachten.

EXTRA KOSTEN
- Huur handdoeken (optioneel):€ 7,50 per pakket
- Huur kinderbed:€ 15,00 per stuk
- Prijs huisdier:€ 10,00 per dag per dier
(max. 2 dieren)

Appartement

1 nacht

(146,00

SEIZOENEN
Hoogseizoen: van 26 t.e.m. 28 mei. van 3 t.e.m. 5 juni, van 15 juli t.e.m. 21 augustus
Tussenseizoen: van 1 t.e.m. 9 januari, van 25 februari t.e.m. 5 maart. van 1 t.e.m. 17 april, van 1 t.e.m.
14 juli. van 22 t.e.m. 31 augustus, van 28 oktober t.e.m. 6 november. van 23 t.e.m. 31 december
laagseizoen: alle overige periodes

~ IEDEREEN VERDIEN'! VAKANTJE / OP VAKANTIE
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Koning Leopold 111 plein 17 - 8370 Blankenberge / www.mercureblankenberge.be

Hotel Mercure Blankenberge Station
Kom en geniet van een
heerlijk verblijf aan de
Belgische Kust in Mercure
Blankenberge!
Wij ontvangen jou graag in ons modern
viersterrenhotel aan het station van
Blankenberge. Het hotel vormt de ideale
uitvalsbasis voor een bezoek aan de
Kust met attracties zoals Sea Life. de
Pier en het casino van Blankenberge op
wandelafstand.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Superior kamer lmax. 2 personen!
- 1 tweepersoons bed
- Badkamer met douche en toilet
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OPENBAAR VERVOER
Trein naar Blankenberge
- Hotel ligt vlak boven het treinstation

WANNEER EN HOE BETALEN
- Volledige bedrag op voorhand te betalen

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.

GRATIS

Il■■
GRATIS

EXTRA KOSTEN

■

GRATIS

GRATIS

a

- Toeristenbelasting:
€ 2,00 per persoon per nacht
- Ontbijt bij te boeken (optioneel!:
€ 20,00 per persoon per nacht

SEIZOENEN
Hoogseizoen: van 1 t.e.m. 9 januari. van 4 t.e.m.
17 april. van 29 april t.e.m. l mei. van 19 t.e.m.
21 mei. van 21 t.e.m. 29 mei. van 1 juli t.e.m. 31
augustus. van 30 oktober t.e.m. 5 november. van
11 t.e.m. 12 november, van 24 t.e.m. 31 december
Laagseizoen: van 10 januari t.e.m. 20 februari.
van 28 februari t.e.m. 31 maart. van zondag t.e.m.
donderdag in oktober, van 7 t.e.m. 10 november,
van 14 november t.e.m. 23 december
Tussenseizoen: alle overige periodes

~ IEDt.REEN VERDIENT VAKANTIE

OP VAKANTIE
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Consciencestraat 45 - 8370 Blankenberge / www.o-mer.be

Hotel O'mer Appartementen
Jouw geknipte uitvalsbasis
voor een onvergetelijke
tijd aan zee!
Hotel o'rner heeft vier volledig uitgeruste
appartementen voor je klaar staan. Je kan
kiezen voor een appartement van twee
of vier personen (gezinnen kunnen dit
uitbreiden naar zes personen. maar dit is
steeds op aanvraag). 1 n je appartement
heb je al les wat je zoekt voor een leuk
verblijf aan zee.
Op slechts 200m van het strand en
met de winkelstraten net om de hoek.
verblijf je in het toeristische centrum van
Blanken,berge.
Je kan in het hotelgedeelte steeds terecht
voor informatie. Onze medewerkers
maken je graag wegwijs in Blankenberge,
zodat je die verborgen parel leert kennen
om van je verblijf een droomreis te
maken.

182

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Appartement lmax. 4 personen!
- 2 tweepersoonsbedden
- 1 slaapbank
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, microgolf en
koelkast
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OPENBAAR VERVOER
Trein naar Blankenberge
- Vanaf het station nog 700m te voet
OF
- In Blankenberge kusttram
- Afstappen aan halte "Markt"
- Vanaf de tramhalte nog 220m te voet
OF
- In Blankenberge bus 38
- Afstappen aan halte "Park"
- Vanaf de bushalte nog 220m te voet

BETALEND

11■111
GRATIS

GRATIS

GRATIS

WANNEER EN HOE BETALEN
- Bij voorkeur volledige bedrag ter plaatse bij
aankomst te betalen (enkel bancontactl. Indien
bancontact onmogelijk is, kan er ook op voorhand een factuur opgestuurd worden.

~ JEDEREEN VERDJENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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EXTRA INFO
- Lakens zijn gratis aanwezig.
- Handdoeken zijn zelf mee te brengen.
- Het is mogelijk om het appartement uit te
breiden voor max. 6 personen (op aanvraag).
- De appartementen liggen in een afzonderlijke
vleugel van het hotel. Het hotel zelf richt zich
ook op mensen met een beperking. Onze medewerkers zijn permanent aanwezig en helpen
graag als je een vraag hebt.

EXTRA KOSTEN
- Ontbijt bijboeken is mogelijk (optioneel):
€ 10.00 per persoon per maaltijd
- Prijs parking:€ 15,00 per nacht

Lang weekend (vr-mal

3 nachten

(207,00

Midweek (ma-vrl

4 nachten

(277,00

Week (ma-mal

7 nachten

(417,00

Lang weekend (vr-rna)

3 nachten

(249,00

Midweek lma-vrl

4 nachten

(333,00

Week (ma-mal

7 nachten

(508,00

HOOGSEIZOEN

SEIZOENEN
Hoogseizoen: elke dag tijdens schoolvakanties en verlengde weekends, van 15 juni t.e.m.
15 september

Laagseizoen: alle overige periodes

~ IEDEREEN VERDIENl VAKANTIE / OP VAKANTIE
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Vissersstraat 57 - 8370 Blankenberge / www.paradisiohotel.be

Hotel Paradisio
Hemels relaxen
in Hotel Paradisio!

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

In Paradisio Hotel kom je thuis aan zee.
Omarm het vernieuwde. moderne
kader van dit familiehotel. midden in
het centrum van Blankenberge en op
wandelafstand van het strand.

HET VERBLIJF
Kamer (max. 2 personen)
- 2 éénpersoonsbedden
- Badkamer met bad of douche en toilet

OPENBAAR VERVOER
Als bezoeker van Hotel Paradisio kan je
gebruik maken van het binnenzwembad
en de wellnessfaciliteiten in Hotel Aazaert
of Hotel Saint Sauveur.

Trein naar Blankenberge
- Vanaf het station nog 600m te voet

TER PLAATSE
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OP VERPLAATSING

- Sauna is gratis aanwezig top verplaatsing!

WANNEER EN HOE BETALEN
- Volledige bedrag bij aankomst te betalen

GRATIS

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.

EXTRA KOSTEN
- Toeristenbelasting:
€ 2,50 per persoon per nacht
- Prijs huisdier:€ 15,00 per nacht

SEIZOENEN
Hoogseizoen: van 1 t.e.m. 8 januari,
van 2 t.e.m. 17 april, van 26 t.e.m. 29 mei,
van 4 t.e.m. 6 juni, van 1 juli t.e.m. 31 augustus,
van 19 t.e.m. 31 december
laagsei10en: alle overige periodes
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Kerkstraat 122 - 8370 Blankenberge / w w w .ibisbudgetblankenberge.be

~

Ibis Budget Blankenberge
Compacte nieuwe kamers
met alle comfort en
compact ontbijt aan
compacte prijzen.
Het Ibis Budget Blankenberge heet je
welkom in het centrum van de mooiste en
levendigste stad aan zee in België. Geniet
van een heerlijk verblijf op slechts 200
meter van het strand. in het centrum van
de stad.

HET VERBLIJF
Standaardkamer lmax. 2 personen!
- 1 tweepersoonsbed
- Badkamer met douche en toilet

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Blankenberge
- Vanaf het station nog 150m te voet

WANNEER GELDIG
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WANNEER EN HOE BETALEN

■

- Volledige bedrag bij aankomst te betalen

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Openbare parkeerplaats naast het hotel.

- Heel het jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

~

EXTRA KOSTEN
- Toeristenbelasting:
€ 2,00 per persoon per nacht
- Ontbijt bijboeken is mogelijk (optioneell:
€ 10,00 per persoon per nacht

BETALEND

11■11111
GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

SEIZOENEN
Hoogseizoen: van 1 t.e.m. 8 januari, van 1 t.e.m.
6 maart. van 1 t.e.m. 17 april. op 1, 12 en 22 mei.
van 1 juli t.e.m. 31 augustus, van 29 oktober
t.e.m. 5 november, van 24 t.e.m. 31 december. op
vrijdag- en zaterdagnacht in april, mei, juni en
september
laagseizoen: van 9 januari t.e.m. 28 februari,
van 7 t.e.m. 31 maart, van 1 t.e.m. 28 oktober,
van 6 november t.e.m. 23 december
Tuuenseizoen: alle overige periodes

~ IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE/ OP VAKANTIE
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Liberty - Kamers
Lekker eten en een
vriendelijke, familiale
sfeer in de Liberty.
Gelegen in de winkelstraten van
Blankenberge vind je de Liberty.
Het ligt op amper 100 meter van
het strand en de zeedijk. en ook
de jachthavens. Grote Markt en veel
attracties zijn dichtbij Trein- en
tramstation op 300 meter afstand.
Lekkere keuken en goede ontvangst.

WANNEER GELDIG
- Van 1 april t.e.m. 6 november
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Kamer (max. 4 personen)
- 4 éénpersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Blankenberge
- Vanaf het station nog 300m te voet

WANNEER EN HOE BETALEN
- Voorschot: 25%
- Resterend bedrag op voorhand betalen

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Minimum 2 nachten te reserveren.
- 1 volwassene+ 1 kind t.e.m. 3 jaar= tarief
één persoons kamer.
- Tijdens het laag- en tussenseizoen is de hoofdmaaltijd ·s middags in halfpension.
- Rolstoeltoegankelijk/aangepast toilet op het
gelijkvloers, aangepaste badkamer op de gang.

X

X

X

JAN

FEB

MRT

V V V
APR

V V V V
JUL

AUG

SEP

■
lil■
am

OKT

MEI

.

JUN

1

X

NOV

DEC

BETALEND

GRATIS

GRATIS

Il

EXTRA KOSTEN
- Toeristenbelasting:
€ 2,65 per persoon per nacht
- Eénpersoonstoeslag: € 12.00 per nacht
- Prijs huisdier:€ 10,00 per nacht per dier
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T.e.m. 3 jaar

1 nacht

gratis

gratis

gratis

Van 4 t.e.m. 11 jaar

1 nacht

€ 17, 15

U2,75

U4,85

Vanaf 12 jaar

1 nacht

(34,30

(45,50

€49,70

TUSSENSEIZOEN
T.e.m. 3 jaar

1 nacht

gratis

gratis

gratis

Van 4 t.e.m. 11 jaar

1 nacht

€ 19,60

(24,85

€37,30

Vanaf12jaar

1 nacht

€ 39,20

(49,70

(54,60

T.e.m. 3 jaar

1 nacht

gratis

gratis

gratis

Van 4 t.e.m. 11 jaar

1 nacht

U2,05

U7,30

(30,45

Vanaf 12 jaar

1 nacht

€ 44,10

(54,60

€60,90

HOOGSEIZOEN

SEIZOENEN
Hoogseizoen: van 1 juli t.e.m. 25 augustus
Tussenseizoen: van 29 april t.e.m. 30 juni. van 26 augustus t.e.m. 29 september
laagseizoen: van 1 t.e.m. 28 apri 1. van 30 september t.e.m. 6 november

~ IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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Langestraat 55 - 8370 Blankenberge/ www. liberty-blankenberge.be

Liberty - Studio's
Knusse studio's in hartje
Blankenberge.
In huurformule per week, midweek
of weekend. Aparte slaapkamer met
badkamer met douche en toilet
Living met zetelbed, inbouwkeuken,
TV. telefoon en kluis.
Lakens en handdoeken kunnen worden
gehuurd. Capaciteit: 4 personen.

WANNEER GELDIG
- Van 1 april t.e.m. 6 november
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Studio lmax. 4 personen)
- 2 éénpersoonsbedden
- 1 slaapbank
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat. microgolf,
koelkast

OPENBAAR VERVOER
De opkuis van jouw studio gebeurt door
onze zorgen en is inbegrepen in de
huurprijs.

Trein naar Blankenberge
- Vanaf het station nog 300m te voet

Je kan desgewenst ook gebruik maken
van de diensten van ons restaurant
(ontbijtbuffet. maaltijden) tegen
gereduceerd tarief.

- Waarborg:€ 150,00 (te betalen bij aankomst)
- Volledige bedrag op voorhand betalen

WANNEER EN HOE BETALEN
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EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn te huur of zelf mee te
brengen.
- In het hoogseizoen bestaat halfpension uit
ontbijt en avondmaal. Buiten het hoogseizoen
bestaat half pension uit ontbijt en lunch.

EXTRA KOSTEN
- Toeristenbelasting:
€ 2,65 per persoon per nacht
- Huur lakens (optioneel):€ 7,50 (lakenset
1 persoon) of€ 10,00 (lakenset 2 personen)
- Huur handdoeken (optioneel):
€ 6,00 per persoon
- Bijbetaling indien vaat niet gepoetst:€ 25,00
- Maaltijden (optioneel bij te boeken).
T.e.m. 3 jaar is dit gratis.

Ontbijt:
Van 4 t.e.m. 11 jaar: € 6,00 per persoon per
maaltijd
Vanaf12 jaar:€ 12,00 per persoon per maaltijd

Halfpension:
Van 4 t.e.m. 11 jaar:€ 15,50 per persoon per
maaltijd
Vanaf12jaar: € 31,00 per persoon per maaltijd

Vol pension:
Van 4 t.e.m. 11 jaar:€ 22,50 per persoon per
maaltijd
Vanaf12jaar: € 45,00 per persoon per maaltijd
- Prijs huisdier:€ 10,00 per nacht per dier

Kort weekend (vr-zo)

2 nachten

(82,60

Lang weekend (vr-ma)

3 nachten

€ 121,80

Midweek (ma-vr)

4 nachten

( 159,60

Week (ma-ma ofvr-vr)

7 nachten

(254,80

TUSSENSEIZOEN
Kort weekend (vr-zol

2 nachten

( 116,20

Lang weekend (vr-ma)

3 nachten

( 172,20

Midweek (ma-vr)

4 nachten

€ 229,60

Week (ma-ma of vr-vrl

7 nachten

(347,90

HOOGSEIZOEN
Kort weekend (vr-zo)

2 nachten

( 175,00

Lang weekend (vr-ma)

3 nachten

(258,30

Midweek (ma-vr)

4 nachten

€ 333,20

Week (ma-ma ofvr-vrl

7 nachten

€ 529,20

SEIZOENEN
Hoogseizoen: van 1 juli t.e.m. 25 augustus
Tussenseizoen: van 29 april t.e.m. 30 juni, van 26 augustus t.e.m. 29 september
Laagseizoen: van 1 t.e.m. 28 april. van 30 september t.e.m. 6 november

~ IEDEREEN VERDIEN1 VAKANTIE/ OP VAKANTIE
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Langestraat 91 - 8370 Blankenberge / www.malecothotel.be

Malecot Boutique Hotel
Malecot Boutique
Hotel: ideaal gelegen
tussen strand, casino en
winkelcentrum.
Authentiek hotel. intussen 3de generatie
aan het roer met een vast en trouw
klantenbestand dat zich bij ons thuisvoelt.

■

OPENBAAR VERVOER

TER PLAATSE
- Fitness is gratis aanwezig

- Van 1 januari t.e.m. 22 juli
- Van 11 september t.e.m. 31 december
- Op basis van beschikbaarheid

- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Het verblijf is niet rolstoeltoegankelijk.

HET VERBLIJF
Courtyard comfortkamer 11 à 2 personen)

- Toeristenbelasting:
€ 2,50 per persoon per nacht
- Eénnachtstoeslag: € 15,00 per persoon
- Prijs parking:€ 25,00 per nacht
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EXTRA KOSTEN

- 2 éénpmoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet

~

X
! AUG

WANNEER EN HOE BETALEN
- Volledige bedrag bij aankomst te betalen met
bankkaart. credit card of cash

EXTRA INFO

WANNEER GELDIG

E

-

Trein naar Blankenberge
- Vanaf het station nog 600m te voet

GRATIS

GRATIS

a

SEIZOENEN
Hoogseizoen: 12 februari. vrijdag- en zaterdagnacht in mei en juni, van 1 t.e.m. 22 juli. op
31 december
laagseizoen: alle overige periodes

190

Tweepersoonskamer

1 nacht

( 90,30
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Koning Albertlaan 59 - 8370 Blankenberge / www.floreal~roup.be

Vakantiedomein Floreal Blankenberge
Hotelkamers NIEuw
Floreal Blankenberge, dat
is vakantie met alles erop
en eraan!

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Blankenberge
- In Blankenberge kusttram richting Zeebrugge
- Afstappen aan halte "Sealife/Floreal"
- Van tramhalte nog 200m te voet

Verblijven in Blankenberge. op
wandelafstand van het strand. in een
ruime hotelkamer. op basis van kamer
en ontbijt of halfpension (met het
avondmaal!.

- Animatie is gratis aanwezig
- Sportgelegenheid is gratis aanwezig

Alles ter plaatse: restaurant. bar
en tearoom. eigen animatiedienst.
sportfaciliteiten en ruime. gratis parking.

- Voorschot: 30%
- Resterend bedrag 1 maand op voorhand te
betalen

TER PLAATSE

WANNEER EN HOE BETALEN

EXTRA INFO
WANNEER GELDIG

- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Tickets voor Farys Noordzeebad, ... zijn aan
(soms voordelige) tarieven te verkrijgen
aan de receptie.

- Van 3 januari t.e.m. 31 december
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Single hotelkamer 11 persoon)
- 1 éénpersoonsbed
- Badkamer met douche en toilet
Dubbele hotelkamer ( 2 à 3 personen)
- 2 éénpersoonsbedden
- 1 slaapbank
- Badkamer met douche en toilet

150

EXTRA KOSTEN
- Toeristenbelasting:
€ 2,00 per persoon per nacht (vanaf3 jaar)
- Warme maaltijd (optioneel bij te boeken):
t.e.m. 2 jaar: gratis
van 3 t.e.m. 11 jaar: € 11,00 per maaltijd per dag
vanaf12 jaar:€ 20,50 per maaltijd per dag
- Huur/gebruik safe:€ 1,25 per nacht
- Huur kinderbedje:€ 5,00 per nacht
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T.e.m. 2 jaar (dubbele hotelkamer)

1 nacht

gratis

gratis

Van 3 t.e.m. 11 jaar (dubbele hotelkamer)

1 nacht

€17,75

€ 28,75

Vanaf12jaar (dubbele hotelkamer)

1 nacht

€41,25

€61,75

Vanaf12jaar (single hotelkamer)

1 nacht

€56,25

€76,75

T.e.m. 2 jaar (dubbele hotelkamer)

1 nacht

gratis

gratis

Van 3 t.e.m. 11 jaar (dubbele hotelkamer)

1 nacht
1 nacht

€17,75

€ 28,75

Vanaf 12 jaar (dubbele hotelkamer)

€43,20

€63,70

Vanaf12jaar (single hotelkamer)

1 nacht

€58,20

€78,70

T.e.m. 2 jaar (dubbele hotelkamer)

1 nacht

gratis

gratis

Van 3 t.e.m. 11 jaar !dubbele hotelkamer)

1 nacht
1 nacht

€ 17,75

€ 28,75

Vanafl2jaar (dubbele hotelkamer)

€45,20

€65,70

Vanaf12jaar (single hotelkamer)

1 nacht

€60,20

€80,70

1 nacht
1 nacht

gratis

gratis

Van 3 t.e.m. 11 jaar (dubbele hotelkamer)

€17,75

€ 28,75

Vanaf12jaar (dubbele hotelkamer)

1 nacht

€49,10

€69,60

Vanaf 12 jaar Is i ngle hotelkamer)

1 nacht

€64,10

€84,60

TUSSENSEIZOEN

VOORDEELSEIZOEN ZOMERVAKANTIE

HOOGSEIZOEN ZOMERVAKANTIE
T.e.m. 2 jaar (dubbele hotelkamer)

KERSTVAKANTIE
T.e.m. 2 jaar (dubbele hotelkamer)

1 nacht

gratis

gratis

Van 3 t.e.m. 11 jaar (dubbele hotelkamer)

1 nacht

€17,75

€ 28,75

Vanaf 12 jaar (dubbele hotelkamer)

1 nacht

€44,50

€65,00

Vanaf12jaar (single hotelkamer)

1 nacht

€59,50

€80,00

SEIZOENEN
Laagseizoen: van 3 januari t.e.m. 31 maart. van 30 september t.e.m. 23 oktober. van 7 november t.e.m. 22 december
Tussenseizoen: van 1 april t.e.m. 30 juni. van 29 augustus t.e.m. 29 september. van 24 oktober t.e.m. 6 november
Voordeelseizoen zomervakantie: van I t.e.m. 14 juli, van 19 t.e.m. 28 augustus
Hoogseizoen zomervakantie: van 15 juli t.e.m. 18 augustus
Kerstvakantie: van 23 t.e.m. 31 december

~ IEDEREEN VERDIENT VAKANTI!:: / OP VAKANTIE
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~ Koning Albertlaan 59 - 8370 Blankenberge / www.florealgroup.be

Vakantiedomein Floreal Blankenberge
Appartementen en Studio's
Ideaal verblijf in
Blankenberge, in een
studio, appartement
met 1 of 2 kamers, op
wandelafstand van de zee.
Floreal Blankenberge. dat is vakantie met
alles erop en eraan'
Alles ter plaatse: restaurant. bar
en tearoom. eigen animatiedienst.
sportfaciliteiten en ruime. gratis parking.

WANNEER GELDIG
- Van 3 januari t.e.m. 31 december
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Studio lmax. 3 personen!
- 2 éénpersoonsbedden en een zetelbed
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, oven, microgolf,
koelkast
Appartement met 1 kamer
lmax. S personen!
- 4 éénpersoonsbedden en een zetelbed
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat. oven, microgolf,
koelkast
Appartement met 2 kamers
lmax. 7 personen!
- 6 éénpersoonsbedden en een zetel bed
- Bad kamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, oven, microgolf,
koelkast

OPENBAAR VERVOER
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Trein naar Blankenberge
- In Blankenberge kusttram richting Zeebrugge
- Afstappen aan halte "Sealife/Floreal"
- Vanaf de tramhalte nog 200m te voet

52
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EXTRA KOSTEN

TER PLAATSE
- Animatie is gratis aanwezig
- Sportgelegenheid is gratis aanwezig

WANNEER EN HOE BETALEN
- Waarborg:€ 100,00 (binnen de 14 dagen na
ontvangst van onze vraag tot betali ngl
- Voorschot: € 100,00
- Resterend bedrag 1 maand op voorhand te
betalen

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Tijdens het hoogseizoen zomervakantie is enkel
week- en midweekverhuur mogelijk.

- Toeristenbelasting:
€ 2,00 per persoon per nacht (vanaf 3 jaar)
- Maaltijden bijboeken is mogelijk.
T.e.m. 2jaar is dit gratis.

Ontbijt:
van 3 t.e.m. 11 jaar:€ 8,00 per dag per maaltijd
vanaf12 jaar:€ 12,00 (of€ 14,00 in juli &
augustus) per dag per maaltijd

warme maaltijd:
van 3 t.e.m. 11 jaar: € 11,00 per dag per maaltijd
vanaf12jaar: € 20,50 per dag per maaltijd
- Huur/gebruik safe:€ 1,25 per nacht
- Huur kinderbedje:€ 5,00 per nacht
- Eind schoonmaak (verplicht):
€ 30,00 (studio)
€ 40,00 (appartement met 1 kamer)
€ 50,00 (appartement met 2 kamers)

Kort weekend (vr-zo)

2 nachten

01,50

Lang weekend (vr-ma)

3 nachten

( 93,60

Midweek (ma-vrl

4 nachten

( 111,80

Week (ma-ma ofvr-vrl

7 nachten

( 195,65

KROKUSVAKANTIE
Kort weekend (vr-zol

2 nachten

( 72,80

Lang weekend (vr-mal

3 nachten

( 105,30

Midweek (ma-vrl

4 nachten

( 122,20

Week (ma-ma ofvr-vr)

7 nachten

( 213,85

TUSSENSEIZOEN

.

Kort weekend (vr-zol

2 nachten

( 110,50

Lang weekend (vr-mal

3 nachten

( 146,25

Midweek (ma-vrl

4 nachten

( 166,40

Week (ma-ma ofvr-vr)

7 nachten

( 291,20

Kort weekend (vr-zol

2 nachten

( 122,20

VOORDEELSEIZOEN ZOMERVAKANTIE

.

Lang weekend (vr-ma)

3 nachten

( 159,90

Midweek (ma-vrl

4 nachten

(187,20

Week (ma-ma of vr-vrl

7 nachten

(327,60

Kort weekend (vr-zol

2 nachten

( 118,30

Lang weekend (vr-ma)

3 nachten

(157,95

Midweek (ma-vrl

4 nachten

( 182,00

Week (ma-ma ofvr-vrl

7 nachten

( 318,50

~ IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE/ OP VAKANTIE
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Appartement 1 kamer

Kort weekend lvr-zol

Appartement 1 kamer

Lang weekend (vr-mal

< 85,80
< 113, 10

Appartement 1 kamer

Midweek (ma-vr)

(127,40

Appartement 1 kamer

Week (ma-ma of vr-vrl

< 222,95

Appartement 1 kamer

Kort weekend (vr-zol

<87,10

Appartement 1 kamer

Lang weekend (vr-mal

( 124,80

Appartement 1 kamer

Midweek (ma-vr)

( 148,20

Appartement 1 kamer

Week (ma-ma ofvr-vrl

< 259,35

KROKUSVAKANTIE

TUSSENSEIZOEN
Appartement 1 kamer

Kort weekend (vr-zo)

( 128,70

Appartement 1 kamer

Lang weekend lvr-ma)

( 175,50

Appartement 1 kamer

Midweek (ma-vrl

Appartement 1 kamer

Week (ma-ma ofvr-vrl

< 202,80
< 354,90
( 137,80

VOORDEELSEIZOEN ZOMERVAKANTIE
Appartement 1 kamer

Kort weekend (vr-zol

Appartement 1 kamer

Lang weekend (vr-mal

(189,15

Appartement 1 kamer

Midweek (ma-vrl

(234,00

Appartement 1 kamer

Week (ma-ma ofvr-vr)

(409,50

Appartement 1 kamer

Kort weekend (vr-zol

< 137,80

Appartement 1 kamer

Lang weekend lvr-mal

(191,10

Appartement 1 kamer

Midweek (ma-vrl

( 221,00

Appartement 1 kamer

Week (ma-ma of vr-vrl

< 386,75
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PER APPARTEMENT 2 KAMERS

DUUR

ZELFKOOK

Appartement 2 kamers

Kort weekend (vr-zol

( 100, 10

Appartement 2 kamers

Lang weekend (vr-mal

( 128,70

Appartement 2 kamers

Midweek (ma-vrl

( 145,60

Week (ma-ma ofvr-vrl

€254,80

PRIJZEN

--'-'--------------------- ------------------------

Appartement2 kamers
KROKUSVAKANTIE

.

. ' ·

.. -

'

Appartement 2 kamers

Kort weekend (vr-zol

( 102,70

Appartement 2 kamers

Lang weekend (vr-mal

( 148,20

Appartement 2 kamers

Midweek (ma-vrl

( 182,00

Appartement 2 kamers

Week (ma-ma ofvr-vrl

(318,50

TUSSENSEIZOEN

'

Appartement 2 kamers

Kort weekend (vr-zol

( 162,50

Appartement 2 kamers

Lang weekend (vr-mal

(208,65

Appartement 2 kamers

Midweek (ma-vrl

(247,00

Appartement 2 kamers

Week (ma-ma ofvr-vrl

( 432,25

VOORDEELSEIZOEN ZOMERVAKANTIE
Appartement 2 kamers

Kort weekend (vr-zol

( 171,60

Appartement 2 kamers

Lang weekend (vr-mal

( 220,35

Appartement 2 kamers

Midweek (ma-vrl

(286,00

Appartement 2 kamers

Week (ma-ma ofvr-vrl

(500,50

Appartement 2 kamers

Kort weekend (vr-zol

( 171,60

Appartement 2 kamers

Lang weekend (vr-mal

( 222,30

Appartement 2 kamers

Midweek (ma-vrl

(257,40

Appartement 2 kamers

Week (ma-ma of vr-vrl

(450,45

SEIZOENEN
laagseizoen: van 3 januari t.e.m. 24 februari. van 7 t.e.m. 31 maart, van 30 september t.e.m. 23 oktober, van 7 november t.e.m. 22 december
Krokusvakantie: van 25 februari t.e.m. 6 maart
Tussenseizoen: van 1 april t.e.m. 30 juni, van 29 augustus t.e.m. 29 september, van 24 oktober t.e.m. 6 november
Voordeelseizoen zomenakantie: van 1 t.e.m. 14 juli. van 19 t.e.m. 28 augustus
Hoogseizoen zomervakantie: van 15 juli t.e.m. 18 augustus
Kerstvakantie: van 23 t.e.m. 31 december

~ IEDEREEN VERDIENT VAKANTIL , OP VAKANTIE
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Vakantiewoningen Park Merlo
Rustig familiepark vlakbij
strand en duinen.
Familiale vakantiewoningen gelegen op
150 meter van het strand en de duinen
in Bredene. Weg van de straat biedt het
terrein je een rustig verblijf voor jezelf en
de kinderen die onder je beperkt toezicht
veilig kunnen rondspelen en fietsen.

WANNEER GELDIG
- Van 1 januari t.e.m. 7 juli
- Van 26 augustus t.e.m. 31 december
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Vakantiewoning (max. 5 personen)
- 1 éénpersoonsbed
- 1 tweepersooonsbed
- 1 stapelbed
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat. microgolf,
koelkast

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Oostende
- In Oostende kusttram richting Knokke
- Afstappen aan halte "Bredene Campings"
- Van tramhalte nog 150m te voet
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TER PLAATSE
- Sportgelegenheid is gratis aanwezig

JUN

111

BETALEND

WANNEER EN HOE BETALEN
- Waarborg: € 100,00
- Voorschot: 30% (te betalen bij boeking)
- Resterend bedrag ten laatste 2 weken op voorhand te betalen

EXTRA INFO
- Lakens zijn te huur of zelf mee te brengen.
- Handdoeken zijn zelf mee te brengen.
- In het hoogseizoen is enkel weekverhuur mogelijk.

EXTRA KOSTEN
- Huur lakens (optioneel):€ 10,00 per pakket
- Prijs huisdier:€ 6,00 per nacht
(max.1 huisdier)
- Huur kinderbed:€ 2,00 per nacht per stuk
- Huur kinderstoel:€ 2,00 per nacht per stuk
- Eindschoonmaak (optioneel):€ 70,00
- Wifi: betalend na 5 uur gebruik

Kort weekend (vr-zol

2 nachten

€ 127,40

Lang weekend (vr-mal

3 nachten

€ 155,40

Midweek (ma-vrl

4 nachten

€ 159,60

Week (ma-ma of vr-vrl

7 nachten

€ 301,00

TUSSENSEIZOEN
Kort weekend (vr-zol

2 nachten

€ 141,40

Lang weekend (vr-mal

3 nachten

€ 173,60

Midweek (ma-vrl

4 nachten

€ 176,40

Week (ma-ma ofvr-vrl

7 nachten

€ 336,00

SEIZOENEN
Hoogseizoen: van 1 t.e.m. 7 juli
Tussenseizoen: van 1 t.e.m. 7 januari, van 25 februari t.e.m. 4 maart, van 1 t.e.m. 18 april, van 29 april
t.e.m. 5 mei, van 20 mei t.e.m. 30 juni, van 26 augustus t.e.m. 18 september, van 28 oktober t.e.m.
3 november, van 23 t.e.m. 31 december
laagseizoen: van 8 januari t.e.m. 24 februari, van 5 t.e.m. 31 maart, van 19 t.e.m. 28 april, van 6 t.e.m.
19 mei, van 19 september t.e.m. 27 oktober, van 4 november t.e.m. 22 december

~ JE[1EREEN VFRDILNl VAKAN rn, / OP VAKANTIE
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W enduinsesteenw eg 150 - 8420 De Haan / w w w .centerparcs.be

Center Parcs Park De Haan
Cottages - richtprijzen
Vernieuwd strandplezier
en speelvertier, bij de
charmantste badplaats
van België!
In Park De Haan ravotten de kleintjes in
de indoor speelwereld en sporten tieners
op het langste strand van België. op 1 km
van het park.
Genieten in het charmante centrum van
De Haan of ook nog een stedentrip erbij?
UNESCO werelderfgoed stad Brugge ligt
maar een half uurtje verder.

WANNEER GELDIG
- Van 10 januari t.e.m. 19 december
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Comfort cottage 4 personen
- 4 éénpersoonsbedden
- Badkamer met bad en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, microgolf,
koelkast
Comfort cottage 5 personen
- 5 éénpersoonsbedden
- Badkamer met bad en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, microgolf,
koelkast

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Blankenberge of Oostende
- In Blankenberge of Oostende de kusttram
richting De Haan
- Afstappen aan halte "De Haan Zwarte Kiezel"
- Van tramhalte "Zwarte Kiezel" bus 31 richting
Brugge
- Afstappen aan halte "Wenduine Sunparks-Center
Parcs"
- Van tramhalte nog ongeveer soom te voet

TER PLAATSE
- Animatie is aanwezig
- Sportgelegenheid is gratis aanwezig
- Sauna is betalend aanwezig

WANNEER EN HOE BETALEN
- Voorschot: 30%
- Volledige bedrag dient uiterlijk 14 dagen voor
aankomst te zijn voldaan

222
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EXTRA INFO
- In 2022 hanteert Center Parcs maximum
richtprijzen in onze brochure. Het exacte bedrag
schommelt dagelijks en de beste schatting kan
je vinden door op de website www.centerparcs.be
te kijken naar de dagprijs en daar 30% korting
op te berekenen (opgelet ook dit bedrag is
onder voorbehoud). Je boekt best zo vroeg
mogelijk, dan heb je het meeste kans op een
lage prijs. De prijzen die je in deze brochure
vindt zijn de maximum richtprijzen, al is het uitzonderlijk mogelijk dat er toch nog een hogere
dagprijs is bij zeer populaire data.
- Lakens en handdoeken zijn te huur of zelf mee te
brengen.
- Verblijf voor een week is steeds op aanvraag,
aan dezelfde voorwaarden. Mogelijk van maandag tot maandag, of van vrijdag tot vrijdag.
- leder vakantiehuis heeft standaard 1 babybed,
1 babystoel en 1 kinderbox gratis ter beschikking. Een 2de exemplaar van elk is optioneel bij
te boeken aan een extra kost.

PRIJZEN

PER COTTAGE

WEEKEND (VR-MAl
ZELFKOOK

MIDWEEK (MA-VRl
ZELFKOOK

max. richtprijzen
(onder voorbehoud)

max nchtpnjzen
tonder voorbehoud 1

EXTRA KOSTEN
- Toeristenbelasting:
€ 2,25 per persoon per nacht
- Huur lakens (opticneelr 9,50 per persoon
- Huur handdoeken (optioneel):
€ 6,95 per persoon
- Huur combi pakket lakens en handdoeken:
€ 13,25 per persoon
- Prijs huisdier:€ 19,50 per dier (max. 2 dieren)
- Prijs 2e babybed !optioneel):€ 4,95 per stuk
- Prijs 2e babystoel toptioneell. 4,95 per stuk
- Prijs 2e kinderbox: € 4,95 per stuk
- De prijzen voor wifi, fietsverhuur en sauna
zijn afhankelijk van jouw keuze

Comfort cottage 5 personen

(581,90

ê

ê

SEIZOENEN
Krokusvakantie: van 25 februari t.e.m. 7 maart
Paaswakantie: van 1 t.e.m. 18 april
Zomervakantie: van 1 juli t.e.m. 29 augustus
Herfstwakantie: van 28 oktober t.e.m. 7 november
laagseizoen: van 10 januari t.e.m. 25 februari, van 7 maart t.e.m. 1 april. van 18 april t.e.m. 1 juli.
van 29 augustus t.e.m. 28 oktober, van 7 november t.e.m. 19 december
lET OP: Paasweekend (15-19/04) en Pinksterweekend (03-07 /06) zijn verlengde weekends van vrijdag
tot dinsdag (4 nachten). Bijgevolg zijn de periodes 19-22/04 en 07-10/06 korte midweken van dinsdag tot vrijdag (3 nachten).

~ IEDEREEN VERDIEN'] VAKANTIE / OP VAKANTIE
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C-Hotel Continental
Iconische Art-Nouveauparel op wandelafstand
van de zeedijk.
(-Hotel Continental is ideaal gelegen
in het hart van De Panne. vlakbij de
zeedijk en het rustieke centrum. Dit
unieke hotel vermengt rijke historie met
moderne luxe en neemt je graag mee
in onze hedendaagse interpretatie van
Art Nouveau. Achter de historische gevel
schuilen 45 elegante kamers.
C-Hotel Continental is de perfecte
uitvalsbasis voor een strandvakantie.
Bovendien bevind je je meteen op de
ideale locatie om te shoppen. dineren
of het ontdekken van kunst. cultuur en
ontspanning. Laat je verrassen en stap
mee in de geschiedenis van dit iconisch
hotell

■

HET VERBLIJF

.

Tweepersoonskamer
- 1 tweepersoonsbed
- Badkamer met douche en toilet
Vierpersoonskamer
- 1 tweepersoonsbed
- 1 stapelbed
- Badkamer met douche en toilet
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OPENBAAR VERVOER
Trein naar De Panne
- In De Panne kusttram richting Oostende-Knokke
- Afstappen aan halte "De Panne Centrum"
- Vanaf tramhalte nog som te voet

BETALEND

WANNEER EN HOE BETALEN
- Volledig bedrag ter plaatse bij check-in te betalen

EXTRA INFO

GRATIS

- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.

GRATIS

EXTRA KOSTEN
- Prijs huisdier:€ 15.00 per nacht

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

SEIZOENEN
Hoogseizoen: van 1 t.e.m. 18 april, van 26 t.e.m.
28 mei, van 3 t.e.m. 5 juni, van 1 juli t.e.m. 30
september, van 29 oktober t.e.m. 5 november,
van 29 t.e.m. 31 december
laagseizoen: alle overige periodes

198

Vierpersoonskamer

1 nacht

~ IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE/ OP VAKANTIE
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Hotel Europe
Hotel Europe heeft de
ideale ligging voor gasten
die willen wandelen in
het duinreservaat van
De Panne.
Hotel Europe heeft een prachtige ligging,
op slechts som van het strand en 35 min.
lopen van Plopsaland. ·s Ochtends kan je
genieten van een gevarieerd ontbijtbuffet
en er is gratis draadloos internet
beschikbaar.
De hotelkamers zijn gezellig en hebben
een eigen badkamer. Het uitgebreide
ontbijtbuffet bevat diverse lekkere soorten
brood en ontbijtgranen.

HET VERBLIJF

OPENBAAR VERVOER

- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid
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Trein naar De Panne
- In De Panne kusttram richting Knokke
- Afstappen aan halte "De Panne Centrum"
- Van tramhalte nog 350m te voet

WANNEER EN HOE BETALEN
- Volledige bedrag op voorhand te betalen

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.

BETALEND

BETALEND

GRATIS

GRATIS

BETALEND

- Huur kinderbed:€ 15,00 per nacht per stuk
- Prijs huisdier:€ 15,00 per nacht
- Prijs parking:€ 10,00 per nacht

Eénpersoonskamer

1 nacht

Tweepersoonskamer

1 nacht

( 43, 16

( 66,57

Ul,20

Driepersoonskamer

1 nacht

€37,67

€ 58,59

€79,00

Vierpersoonskamer

1 nacht

( 33,87

€ 55,01

€73,73

€ 65,83

GRATIS

am

EXTRA KOSTEN
WANNEER GELDIG

E

Il.

Eénpersoons- en tweepersoonskamer
- 1 tweepersoons bed
- Badkamer met douche en toilet
Driepersoons- en vierpersoonskamer
- Eénpersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet

€87,78

~ lEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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Albert Dumontlaan 30 - 8660 De Panne / www. parkhoteldepanne.be

Hotel Parkhotel
Het in art deco-stijl
opgetrokken Parkhotel
heeft een mooie tuin
en lijkt op een groot
vakantiehuis.
Geniet van de heerlijke rust op slechts 250
meter van de zee. De frisse kamers van
het Parkhotel zijn voorzien van draad loos
internet. een flatscreen-tv en een eigen
badkamer met een douche.
Je kan dagelijks gebruikmaken van het
ontbijtbuffet. dat bestaat uit een ruime
keuze aan biologische en regionale
producten. Bij mooi weer kan je in de tuin
ontbijten. Voor lunch en diner biedt het
Parkhotel een driegangenmenu. Dankzij
de hoogwaardige ingrediënten zijn de
maaltijden heerlijk vers en vol van smaak.
Voor ontspanning kan je in de bar terecht
of op de veranda van het hotel. met mooi
uitzicht op de tuin.

200

WANNEER GELDIG
- Van 1 t.e.m. 9 januari
- Van 1 t.e.m. 20 februari: op vrijdag- en zaterdagnacht
- Van 25 februari t.e.m. 13 november
- Van 14 november t.e.m. 18 december: op vrijdagen zaterdagnacht
- Van 23 t.e.m. 31 december
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Kamer (voor 2, 3, 4 ofS personen!
- Eénpersoons- en/of tweepersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet

OPENBAAR VERVOER
Trein naar De Panne
- In De Panne de kusttram richting Knokke
- Afstappen aan halte "De Panne Centrum"
- Van tramhalte nog soom te voet

WANNEER EN HOE BETALEN
- Voorschot 50%
- Resterend bedrag ten laatste 4 dagen op voorhand te betalen
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EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.

EXTRA KOSTEN
- Huur kinderbed (t.e.m. 1 jaar):€ 10,00 per nacht
- Eénpersoonstoeslag: € 25,00 per nacht
- Er kan ter plaatse een driegangenmaaltijd
bijgeboekt worden aan€ 23,00 per maaltijd
per persoon
- Prijs parking:€ 15,00 per nacht

Tweepersoonskamer

1 nacht

€ 35,00

Driepersoonskamer

1 nacht

(29,00

Vierpersoonskamer

1 nacht

(28,00

Vijfpersoons kamer

1 nacht

€ 23,00

HOOGSEIZOEN

.

Tweepersoonskamer

1 nacht

€ 53,90

Driepersoonskamer

1 nacht

€ 42,23

Vierpersoonskamer

1 nacht

(38,50

Vijfpersoons kamer

1 nacht

(36,40

SEIZOENEN
laagseizoen: 4, 11 en 18 februari, van 7 t.e.m. 11 maart, van 13 t.e.m. 18 maart, van 20 t.e.m. 24 maart,
van 27 t.e.m. 31 maart, van 18 t.e.m. 21 april, van 24 t.e.m. 28 april, van 10 t.e.m. 13 oktober, van
16 t.e.m. 20 oktober, van 24 t.e.m. 27 oktober, van 7 t.e.m. 10 november, 13, 18 en 25 november, 2, 9 en
16 december
Hoogseizoen: alle overige periodes

~ IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE/ OP VAKANTIE
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Duinparklaan 41 - 8670 Koksijde (Oostduinkerke) / w w w. peerdevisser.be

Jeugdherberg De Peerdevisser

■

OPENBAAR VERVOER

Vis, zee en strand,
je vindt het allemaal
in Jeugdherberg
De Peerdevisser!

Trein naar Oostende
- In Oostende kusttram richting De Panne
- Afstappen aan halte "Duinpark"
- Van tramhalte nog 1,5 km te voet

WANNEER EN HOE BETALEN
In Oostduinkerke leeft nog volop de
visserijfolklore en vooral het boegbeeld
van Oostduinkerke: de garnaalvisser. Bij
laagtij kan men de garnaalvissers te paard
aan het werk zien.
Het strand en de zee zijn slechts 10
minuten wandelen van de jeugdherberg.
In de buurt van de jeugdherberg kan je
veel sporten beoefenen en Plopsaland De
Panne is er niet ver vandaan.

- Voorschot: 25%
- Resterend bedrag bij aankomst te betalen
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GRATIS

EXTRA KOSTEN

GRATIS

- Huur handdoeken (optioneel):€ 1,50 per stuk

■■
GRATIS
IN DE BAR

GRATIS

am11

WANNEER GELDIG
- Van 1 februari t.e.m. 6 november
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Tweepersoonskamer
- 2 éénpersoonsbedden
- Eigen badkamer met douche en toilet
Meerbedkamer Ivoor 4 of 6 personenl
- Stapelbedden
- Eigen badkamer met douche en tai let

236
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EXTRA INFO
- Lakens zijn gratis aanwezig.
- Handdoeken zijn te huur of zelf mee te brengen.
- Groepen van min. 10 tot max. 30 personen krijgen
een korting van 20% op het standaardtarief bij
boekingen voor max. 3 nachten.

E

T.e.m. 2jaar

1 nacht

gratis

Van 3 t.e.m. 15 jaar

1 nacht

< 18,43

Van 16 t.e.m. 29 jaar

1 nacht

( 26,52

Vanaf30jaar

1 nacht

( 28,47

~ JErlEREEN VERDIENT VAKJ\.NTJE / OP VAKANTIE
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Polderstraat 758 - 8670 Koksijde (Oostduinkerke) / www. sunparks.be/oostduinkerke

Sunparks Oostduinkerke aan Zee
Huisjes - richtprijzen
Op slechts enkele
kilometers van het strand.
verblijf je in comfortabele
vakantiehuizen met eigen
tuin.
Sunparks Oostduinkerke aan zee
ligt vlakbij geliefde badplaatsen als
Nieuwpoort en Koksijde. In de omgeving
zijn tal van uitstappen mogelijk. Van een
dagje pret in attractiepark Plopsaland
De Panne. tot een boeiende trip in de
historische Westhoek. De Tourist Guide
op het park helpt je graag verder met het
plannen van de uitstap.
Ook op het park valt genoeg te beleven.
onder andere in het zwembad Aquafun en
de indoor speeltuin Kids World. Daarnaast
kun je verschillende sporten beoefenen,
zoals boogschieten, badminton. tennis en
strandvolleybal.

WANNEER GELDIG
- Van 10 januari t.e.m. 19 december
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Select vakantiehuis 4 personen
- 4 éénpersoonsbedden
- Badkamer met bad en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat. microgolf,
koelkast
Select vakantiehuis 6 personen
- 6 éénpersoonsbedden
- Badkamer met bad en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat. microgolf,
koelkast

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Oostende
- In Oostende bus 68 richting Oostende/
Nieuwpoort/Koksijde Kazerne/Veurne
- Afstappen aan halte "Oostduinkerke Sunparks
Polderstraat"
- Van bushalte nog 100m te voet

TER PLAATSE
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- Animatie is aanwezig
- Sportgelegenheid is gratis aanwezig
- Sauna is betalend aanwezig

WANNEER EN HOE BETALEN
- Voorschot: 30%
- Resterend bedrag dient uiterlijk 14 dagen voor
aankomst te zijn voldaan

224
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EXTRA INFO
- In 2022 hanteert Sunparks maximum richtprijzen in onze brochure. Het exacte bedrag
schommelt dagelijks en de beste schatting kan
je vinden door op de website www.sunparks.be
te kijken naar de dagprijs en daar 30% korting
op te berekenen (opgelet ook dit bedrag is
onder voorbehoud). Je boekt best zo vroeg
mogelijk, dan heb je het meeste kans op een
lage prijs. De prijzen die je in deze brochure
vindt zijn de maximum richtprijzen, al is het uitzonderlijk mogelijk dat er toch nog een hogere
dagprijs is bij zeer populaire data.
- Lakens en handdoeken zijn te huur of zelf mee te
brengen.
- Verblijf voor een week is steeds op aanvraag,
aan dezelfde voorwaarden. Mogelijk van maandag tot maandag, of van vrijdag tot vrijdag.
- leder vakantiehuis heeft standaard 1 babybed,
1 babystoel en 1 kinderbox gratis ter beschikking. Een 2de exemplaar van elk is optioneel bij
te boeken aan een extra kost.

PRIJZEN
PER HUISJE

WEEKEND IVR-MAl
ZELFKOOK

MIDWEEK IMA-VRl
ZELFKOOK

max ricntprijzen
(onder voorbehoud!

(onder voorbehoud)

(493,90

( 548,90

max nchipnjzen

EXTRA KOSTEN
- Toeristenbelasting:
€ 3,25 per persoon per nacht (vanaf 3 jaar)
- Huur lakens (optioneel!:€ 9,50 per persoon
- Huur handdoeken (optioneel!:
€ 6,95 per persoon
- Huur combi pakket lakens en handdoeken
(optioneel):€ 13,25 per persoon
- Prijs huisdier:€ 19,50 per dier (max. 2 dieren)
- Prijs 2e babybed (optioneel):€ 4,95 per stuk
- Prijs 2e babystoel (optioneel!:€ 4,95 per stuk
- Prijs 2e kinderbox: € 4,95 per stuk
- De prijzen voor wifi, fietsverhuur en sauna
zijn afhankelijk van jouw keuze

Select vakantiehuis 6 personen

SEIZOENEN
Krokusvakantie: van 25 februari t.e.m. 7 maart
Paaswakantie: van 1 t.e.m. 18 april
Zomenakantie: van 1 juli t.e.m. 29 augustus
Herfstvakantie: van 28 oktober t.e.m. 7 november
laagseizoen: van 10 januari t.e.m. 25 februari, van 7 maart t.e.m. 1 april, van 18 april t.e.m. 1 juli.
van 29 augustus t.e.m. 28 oktober, van 7 november t.e.m. 19 december
LET OP: Paasweekend (15-19/04) en Pinksterweekend (03-07/06) zijn verlengde weekends van vrijdag
tot dinsdag (4 nachten). Bijgevolg zijn de periodes 19-22/04 en 07-10/06 korte midweken van dinsdag tot vrijdag (3 nachten).

~ lEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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Noordzeedreef 6 - 8670 Koksijde (Oostduinkerke) / www.domein-westhoek.be

Vakantiecentrum Domein Westhoek
Kamers
Domein Westhoek is
gelegen in de duinen
op enkele minuten
van de zee, net buiten
Nieuwpoort-Bad.

WANNEER GELDIG
-

Van 1 t.e.m. 8 januari
Van 11 februari t.e.m. 20 november
Van 23 t.e.m. 31 december
Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF

De kusttram vind je op 5 minuten
loopafstand en verbindt je met de
attracties aan de kust.
Je kan er profiteren van verschillende
recreatiefaciliteiten. een binnenzwembad,
een sauna-relax. een tennisterrein.
een gezellige bar met zonneterras en
een bistro met streekgerechten. Er zijn
91 kamers met alle comfort. Domein
Westhoek staat voor: kwaliteit in sociaal
toerisme.

Standaardkamer (max. 2 personen)
- Eén- of tweepersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet
Comfortkamer (max. 2 personen)
- Eén- of tweepersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet
Luxekamer (max. 3 personen)
- Eén- of tweepersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet
Prestigekamer (max. 3 personen)
- Eén- of tweepersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Oostende
- In Oostende kusttram richting Koksijde
- Afstappen aan halte "Groenendijk"
- Van tramhalte nog soom te voet
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TER PLAATSE
- Sportgelegenheid is gratis aanwezig
- Fitness is gratis aanwezig
- Sauna is betalend aanwezig

WANNEER EN HOE BETALEN
- Voorschot: 50%
- Resterend bedrag bij aankomst te betalen

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Indien je graag maaltijden wil bijboeken, dit
graag op voorhand doorgeven.

EXTRA KOSTEN
- Toeristenbelasting:€ 2,50 per kamer per nacht
- Avondmaal bijboeken is mogelijk (telkens in
buffetvorml.
t.e.m. 3 jaar: gratis
van 4 t.e.m. 11 jaar: € 10,00 per persoon per
maaltijd
vanaf12 jaar:€ 28,00 per persoon per maaltijd
- Prijs huisdier:€ 25,00 per periode
- Eénnachtstoeslag: € 5.00 per kamer

Standaardkamer -1 persoon

1 nacht

< 51,00

Standaardkamer- 2 personen

1 nacht

U7,50

Comfortkamer -1 persoon

1 nacht

(53,00

Comfortkamer - 2 personen

1 nacht

( 91,00

Luxekamer -1 persoon

1 nacht

< 55,30

Luxekamer - 2 personen

1 nacht

(94,00

Luxekamer - 3 personen

1 nacht

( 112,00

Prestigekamer -1 persoon

1 nacht

(57,50

Prestigekamer - 2 personen

1 nacht

(98,00

Prestigekamer - 3 personen

1 nacht

< 116,20

1 nacht

< 51,00

HOOGSEIZOEN
Standaard kamer -1 persoon
Standaardkamer-2 personen

1 nacht

(91,00

Comfortkamer -1 persoon

1 nacht

(53,00

Comfort kamer - 2 personen

1 nacht

(94,50

Luxekamer -1 persoon

1 nacht

(55,30

Luxekamer - 2 personen

1 nacht

(98,00

Luxekamer - 3 personen

1 nacht

( 116,20

Prestigekamer -1 persoon

1 nacht

(57,50

Prestigekamer - 2 personen

1 nacht

( 101,50

Prestigekamer - 3 personen

1 nacht

( 119,70

SEIZOENEN
Hoogseizoen: van 1 t.e.m. 8 januari, van 25 februari t.e.m. 6 november, van 1 t.e.m. 17 april. van 1 juli
t.e.m. 31 augustus. van 28 oktober t.e.m. 6 november, van 23 t.e.m. 31 december
Laagseizoen: alle overige periodes

~ IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE/ OP VAKANTIE
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Noordzeedreef 6 - 8670 Koksijde (Oostduinkerke) / w w w. dom ein-w esthoek.be

Vakantiecentrum Domein Westhoek
Appartementen
Domein Westhoek is ideaal
gelegen in de duinen op
enkele minuten van de zee
net buiten NieuwpoortBad.
De kusttram vind je op 5 minuten
loopafstand en verbindt Je met de
attracties aan de kust.
Je kan er profiteren van verschillende
recreatiefaciliteiten. een binnenzwembad,
een sauna-relax. een tennisterrein. een
gezellige bar met zonneterras en een
bistro met streekgerechten.
Domein Westhoek staat voor: kwaliteit
in sociaal toerisme.
Westhoek Club bestaat uit 36
appartementen voor 4 personen met
2 slaapkamers. living. keuken, douche en
een terras.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Standaardappartement I max. 4 personen)
- 1 tweepersoonsbed
- 1 stapelbed
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, microgolf,
koelkast
Comfortappartement (max. 4 personen)
- 1 tweepersoonsbed
- 1 stapelbed
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, microgolf,
koelkast
Prestige-appartement lmax. 4 personen)
- 1 tweepersoonsbed
- 1 stapelbed
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat. microgolf,
koelkast

OPENBAAR VERVOER
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Trein naar Oostende
- In Oostende kusttram richting Koksijde
- Afstappen aan halte "Groenendijk"
- Van tramhalte nog soom te voet
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TER PLAATSE
- Sportgelegenheid is gratis aanwezig
- Fitness is gratis aanwezig
- Sauna is betalend aanwezig

WANNEER EN HOE BETALEN
- Waarborg: € 100,00
- Voorschot: 50%
- Resterend bedrag bij aankomst te betalen

EXTRA INFO
-

Standaardapparte ment

Lang weekend (vr-zol

€ 164,50

Comfortappartement

Lang weekend lvr-zol

€ 181,50

Pres ti ge-appartement

Lang weekend lvr-zol

€ 199,00

Standaard ap pa rte ment

Midweek (ma-vrl

(147,00

Comfortappartement

Midweek (ma-vr)

€ 158,00

Pres ti ge-appartement

Midweek (ma-vrl

€ 173,00

Standaard appartement

Week (ma-ma ofvr-vrl

(229,00

Comfortappartement

Week (ma-ma of vr-vrl

€252,50

Prestige-appartement

Week !ma-ma ofvr-vrl

(277,00

Lakens zijn gratis aanwezig.
Handdoeken zijn te huur of zelf mee te brengen.
Alle appartementen zijn voorzien van trappen.
Indien je maaltijden wil bijboeken, dit graag op
voorhand doorgeven.

EXTRA KOSTEN

TUSSENSEIZOEN

- Toeristenbelasting:
€ 2,50 per appartement per nacht
- Huur handdoeken (optioneel!:
€ 6,00 per pakket
- Prijs huisdier:€ 25,00 per periode
- Maaltijden bijboeken is mogelijk (telkens in
buffetvorml.1e.m. 3 jaar is dit gratis.

Ontbijt:
van 4 t.e.m. 11 jaar:€ 7,00 per persoon
per maaltijd
vanaf12jaar: € 14,50 per persoon per maaltijd

Avondmaal:
van 4 t.e.m. 11 jaar:€ 10,00 per persoon per
maaltijd
vanaf12jaar: € 28,00 per persoon per maaltijd

Standaard ap parlement

Lang weekend (vr-zol

€207,00

Comfortappartement

Lang weekend (vr-zol

€ 229,50

Prestige-appartement

Lang weekend lvr-zol

€ 251,50

Standaard ap parlement

Midweek lma-vrl

(178,50

Comfortappartement

Midweek (ma-vrl

( 198,00

Pres ti ge-appartement

Midweek lma-vrl

( 216,50

Standaa rdappartement

Week (ma-ma ofvr-vrl

( 289,00

Comfortappartement

Week !ma-ma ofvr-vrl

(320,50

Pres ti ge-appartement

Week (ma-ma ofvr-vrl

(348,50

Standaardapparteme nt

Lang weekend lvr-zol

( 225,50

Comfortappartement

Lang weekend (vr-zol

(252,50

Prestige-appartement

Lang weekend (vr-zol

( 276,50

Stand aard a p pa rte ment

Midweek (ma-vrl

( 184,00

Comfortappartement

Midweek lma-vrl

€207,00

Prestige-appartement

Midweek lma-vrl

(227,50

Stand aard a p pa rte ment

Week (ma-ma of vr-vrl

(294,00

Comfortappartement

Week (ma-ma ofvr-vrl

( 329,00

Prestige-appartement

Week (ma-ma ofvr-vrl

€ 360,00

Standaarda p parte ment

Lang weekend (vr-zo)

( 251,30

Comfortappartement

Lang weekend (vr-zol

( 279,30

Prestige-appartement

Lang weekend (vr-zol

(306,60

Standaard appartement

Midweek (ma-vrl

(284,20

OVERIGE SCHOOLVAKANTIES

-

HOOGSEIZOEN ZOMERVAKANTIE

Comfortappartement

Midweek (ma-vrl

( 315,00

Pres ti ge-appartement

Midweek (ma-vrl

(345,80

Standaard ap pa rteme nt

Week (ma-ma ofvr-vrl

€417,20

Comfortappartement

Week (ma-ma ofvr-vr)

€ 462,70

Prestige-appartement

Week (ma-ma of vr-vrl

(508,20

SEIZOENEN
Hoogseizoen zomervakantie: van 1 juli t.e.m. 31 augustus
Overige schoolvakanties: van I t.e.m. 9 januari, van 18 t.e.m. 27 februari. van 1 t.e.m. 17 apri 1,
van 28 oktober t.e.m. 6 november. van 23 t.e.m. 31 december
Tussenseizoen: van 18 april t.e.m. 30 juni. van 1 september t.e.m. 27 oktober
laagseizoen: van 10 januari t.e.m. 17 februari, van 28 februari t.e.m. 31 maart, van 7 november t.e.m.
22 december

~ IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE/ OP VAKANTIE
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Kinderlaan 47 - 8670 Koksijde !Oostduinkerke) / ww w. hogeduin.be

Vakantiedomein Hoge Duin
Vakantiedomein
Hoge Duin is gelegen op
500 meter van de kust.
Slaap in één van onze
ruime familiekamers
tot 7 personen!
De kinderen leven zich uit op onze grote
binnenspeeltuin terwijl de ouders op
het terras een oogje in het zeil houden.
Kinderen beleven. ouders herleven!
Kom je met het openbaar vervoer?
Tramhalte dichtbij'

WANNEER GELDIG
- Van 12 februari t.e.m. 31 december
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF

X

Budgetkamer ofStandaardkamer Mini Single
11 personen)
- 1 éénpersoonsbed
- Badkamer met douche en toilet
Budgetkamer of Standaardkamer Mini Dubbel
12 personen)
- 2 éénpersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet
Budgetkamer of Standaardkamer Familie
13 tot 7 personen)
• Eénpersoonsbedden en/of stapelbedden
- Badkamer met douche en toilet

JAN

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Oostende
- In Oostende kusttram richting De Panne
- Afstappen aan halte "Groenendyck" of
"Zonnebloem"
• Van tramhalte nog 8OOm te voet
OF
- In Oostende bus 69 richting Veurne
- Afstappen aan halte "Louisweg"
- Van bushalte nog 2OOm te voet
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WANNEER EN HOE BETALEN
- Volledige bedrag te betalen op het moment van
de reservatie

EXTRA INFO

Mini single kamer

- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Ons gebouw heeft het A-label. Maak gebruik van
onze strandrolstoel. rollator of scootmobiel
(betalendl. Vooraf reserveren is aangeraden.
- Honden zijn niet toegelaten in het restaurant,
maar wel in de bar. Op het domein moeten ze
steeds aan de leiband blijven.

EXTRA KOSTEN
- Prijs huisdier:€ 15,00 per nacht per dier
lmax. 2 kleine honden ofl grote hond)

~

1 nacht

€ 36,00

Mini dubbel kamer

1 nacht

€48,00

Familiekamer 3 personen

1 nacht

(60,00

Familiekamer 4 personen

1 nacht

€72,00

Familiekamer 5 personen

1 nacht

(84,00

Familiekamer 6 personen

1 nacht

€ 96,00

Familiekamer 7 personen

1 nacht

€ 108,00

HEEL HET JAAR DOOR - STANDAÀRDKAMER
Mini single kamer

1 nacht

(45,00

Mini dubbel kamer

1 nacht

€60,00

Familiekamer 3 personen

1 nacht

€75,00

Familiekamer 4 personen

1 nacht

(90,00

Familiekamer 5 personen

1 nacht

€ 105,00

Familiekamer 6 personen

1 nacht

( 120,00

Familiekamer 7 personen

1 nacht

€ 135,00

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE/ OP VAKANTIE
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Vakantiedomein Ter Helme
Ter Helme is een
uniek startpunt voor
dagtochten. fietsroutes
en gezellige uitstapjes
aan zee.
Het vakantiedomein ligt midden in
de duinen en op soom van de zee.
Oostduinkerke kent bij eb het breedste
strand van de Belgische kust De duinen
zijn hier het meest gaaf gehouden en de
laatste garnaalvissers te paard hebben
hier hun stek.

WANNEER GELDIG
-

Van 1 t.e.m. 3 april
Van 8 t.e.m. 10 april
Van 22 t.e.m. 24 april
Van 6 t.e.m. 10 juni
Van 10 t.e.m. 12 juni
Van 20 t.e.m. 24 juni
Van 11 t.e.m. 15 juli
Van 25 t.e.m. 29 juli
Van 1 t.e.m. 5 augustus
Van 15 t.e.m. 19 augustus
Van 19 t.e.m. 23 september
Van 28 t.e.m. 30 oktober
Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Studio 13 tot 5 personen)
- Eénpersoons- en tweepersoonsbedden
- Bad kamer met douche en tai let
- Keuken met koffiezetapparaat, microgolf,
koelkast
Familiekamer I max. 2 personen+ babyl
- Eénpersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet
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OPENBAAR VERVOER
Trein naar Oostende
- In Oostende kusttram richting De Panne
- Afstappen aan halte "Nieuwpoort Zonnebloem"
- Van tramhalte nog 1,5 km te voet
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EXTRA INFO

TER PLAATSE
- Animatie is gratis aanwezig
- Sportgelegenheid is gratis aanwezig

- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.

EXTRA KOSTEN

WANNEER EN HOE BETALEN
- Voorschot: 30%
- Resterend bedrag op voorhand te betalen

- Huur kinderbed:€ 10,00 per stuk
- tênpersoonstcestag. € 10,00 per nacht

01/04/2022,08/04/2022

Kort weekend (vr-zo)

gratis

(45,60

(81,60

10/06/2022

Kort weekend (vr-zo)

(45,60

(81,60

(103,20

( 175,20

(103,20

(175,20

11/07/2022, 25/07/2022

Midweek (ma-vrl

gratis
gratis

01/08/2022, 15/08/2022

Midweek (ma-vrl

gratis

19/09/2022

Midweek (ma-vrl

gratis

< 91,20

< 163,20

28/10/2022

Kort weekend lvr-zol

gratis

(45,60

( 81,60

08/04/2022,22/04/2022

Kort weekend (vr-zol

gratis

(45,60

( 81,60

06/06/2022,20/06/2022

Midweek (ma-vrl

< 163,20

Midweek (ma-vr)

gratis
gratis

(91,20

11/07/2022, 25/07/2022

( 103,20

(175,20

Midweek (ma-vrl

gratis

< 103,20

( 175,20

Kort weekend (vr-zo)

gratis

(45,60

(81,60

HALF PENSION - FAMILIEKAMER

01/08/2022, 15/08/2022
28/10/2022

~ IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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Kinderlaan 49-51 - 8670 Koksijde (Oostduinkerke)/ ww w. terhelm e.be

Vakantiedomein Ter Helme
Zandboot Gezinnen
De Zandboot is
ondergebracht in het
gebouw van Ter Helme
en biedt een aangenaam
verblijf aan zee voor
gezinnen en groepen!

ïïllJ E

WANNEER GELDIG
-

Van 10 t.e.m.12juni
Van 31 oktober t.e.m. 4 november
Van 11 t.e.m. 13 november
Op basis van beschikbaarheid

X X X X X
JAN

HET VERBLIJF
Zandboot gezin (van 10 tot 19 personen)
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OPENBAAR VERVOER
Trein naar Oostende

Het is een uniek startpunt voor
dagtochten. fietsroutes en gezellige
uitstapjes. Oostduinkerke kent bij eb het
breedste strand van de Belgische kust. De
duinen zijn hier het meest gaaf gehouden
en de laatste garnaalvissers te paard
hebben hier
hun stek.

MRT

X X X
JUL

- Eénpersoons- en/of stapelbedden
- Badkamer met douche en toilet

Het vakantiedomein ligt midden in
de duinen en op soom van de zee.
De Zandboot is een jeugdverblijf dat bij
Ter Helme hoort.

FEB

GRATIS

- In Oostende kusttram richting De Panne
- Afstappen aan halte "Nieuwpoort Zonnebloem"
- Van tramhalte nog 1,5 km te voet

WANNEER EN HOE BETALEN

GRATIS

- Voorschot: 30%
- Resterend bedrag op voorhand te betalen

EXTRA INFO
- Lakens zijn gratis aanwezig.
- Handdoeken zijn zelf mee te brengen.

BETALEND

liïïl
BETALEND

EXTRA KOSTEN
- Huur kinderbed:€ 10,00 per stuk

Kort weekend (vr-zo)

31/10/2022

Midweek (ma-vr)

gratis
gratis

11/11/2022

Kort weekend (vr-zol

gratis

10/06/2022

164

€ 36,50

(57,50
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(98,00

€67,20

(98,00
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Prins Boudewijnlaan 39 - 8670 Koksijde (Sint-ldesbald) / www.gezinsvakantie.be

Vakantiecentrum Reigersnest
De ideale plek voor
vakantieplezier aan zee,
welkom in het Reigersnest!
Scherpe prijzen. een gratis buiten- en
binnenspeeltuin. lekkere maaltijden. een
prachtig zonneterras met bar. gratis
animatie tijdens de schoolvakanties.
voordelige pakketten met drankkortingen.
Plopsaland vlakbij en nog veel meer ...
In het vernieuwde Reigersnest valt er veel
te beleven.
Ons team ontvangt jou en jouw
reisgenoten met open armen. Kleine
en grote kinderen. jonge gezinnen.
grootouders al dan niet met kleinkinderen,
kleine groepen of grote groepen: iedereen
voelt zich thuis in dit gezinsvriendelijk
huis1 We liggen midden in de duinen op
slechts 9OOm van de zee. Alles is aanwezig
om jouw familie en vrienden (of groep)
een onvergetelijke tijd te bezorgen.

WANNEER GELDIG
-

Van 25 februari t.e.m. 5 maart
Van 1 t.e.m. 18 april
Van 25 t.e.m. 29 mei
Van 3 t.e.m. 6 juni
Van 1 juli t.e.m. 1 september
Van 28 oktober t.e.m. 6 november
Op vrijdag- en zaterdagnacht in maart, april,
mei.juni, september en oktober

166
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HET VERBLIJF
Kamer 12 tot 3 personen)
- Eénpersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet
Familiekamer 14 tot 5 personen)
- Eénpersoons- en/of tweepersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet

OPENBAAR VERVOER
Trein naar De Panne
- In De Panne kusttram richting Knokke
- Afstappen aan halte "Ster der zee"
- Van tramhalte nog 400m te voet

WANNEER EN HOE BETALEN
- Volledige bedrag op voorhand te betalen

EXTRA INFO
- Lakens zijn gratis aanwezig.
- Handdoeken zijn te huur of zelf mee te brengen.

EXTRA KOSTEN
- Eénpersoonstoeslag:
Laagseizoen:€ 13,00 per nacht
Tussenseizoen:€ 14,00 per nacht
Hoogseizoen: € 15,00 per nacht
- Huur handdoeken (optioneel):€ 6,00 per pakket
- Huur TV:€ 6,00 per nacht
- Huur koelkast:€ 6,00 per nacht

X
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T.e.m. 2jaar

elke duur

gratis

gratis

gratis
( 47,25

Van 3 t.e.m. 6 jaar

Kort weekend (vr-zol

(30,80

(40,60

Van 7 t.e.m. 13 jaar

Kort weekend (vr-zo)

(43,12

(56,84

( 66, 15

Vanaf 14 jaar

Kort weekend (vr-zo)

(61,60

( 81,20

( 94,50

Van 3 t.e.m. 6 jaar

Lang weekend (vr-ma)

( 43,75

(57,40

(67,90

Van 7 t.e.m. 13 jaar

Lang weekend (vr-mal

(61,25

(80,36

( 95,06

Vanaf14 jaar

( 135,80

Lang weekend (vr-mal

(87,50

( 114,80

Van 3 t.e.m. 6 jaar

Midweek lma-vrl

( 54,95

( 71,75

( 86,80

Van 7 t.e.m. 13 jaar

Midweek lma-vr)

( 76,93

( 100,45

( 121,52

Midweek (ma-vrl

(109,90

( 143,50

(173,60

Van 3 t.e.m. 6 jaar

Week (ma-ma ofvr-vrl

< 93,80

( 122,85

( 148,75

Van 7 t.e.m. 13 jaar

Week ( ma-ma of vr-vrl

( 131,32

( 171,99

( 208,25

Vanaf 14 jaar

Week (ma-ma ofvr-vrl

(187,60

(245,70

(297,50

Vanaf14 jaar

TUSSENSEIZOEN
elke duur

gratis

gratis

gratis

Van 3 t.e.m. 6 jaar

Kort weekend (vr-zol

( 35,70

(44,45

(52,15

Van 7 t.e.m. 13 jaar

Kort weekend (vr-zo)

( 49,98

€ 62,23

€73,01

T.e.m. 2 jaar

Vanaf 14 jaar

Kort weekend (vr-zol

( 71,40

(88,90

(104,30

Van 3 t.e.m. 6 jaar

Lang weekend (vr-ma)

( 49,70

( 63,00

( 75,60

Van 7 t.e.m. 13 jaar

Lang weekend (vr-ma)

€ 69,58

(88,20

(105,84

Vanaf14 jaar

Lang weekend (vr-mal

(99,40

( 126,00

( 151,20

Van 3 t.e.m. 6 jaar

Midweek (ma-vrl

( 61,60

( 79,45

( 96,95

Van 7 t.e.m. 13 jaar

Midweek (ma-vrl

( 86,24

( 111,23

( 135,73

Vanaf14 jaar

Midweek (ma-vr)

€ 123,20

(158,90

( 193,90

Van 3 t.e.m. 6 jaar

Week (ma-ma ofvr-vrl

(105,00

(135,80

( 164,85

Van 7 t.e.m. 13 jaar

Week (ma-ma ofvr-vr)

( 147,00

( 190,12

( 230,79

Vanaf14 jaar

Week (ma-ma ofvr-vrl

€ 210,00

( 271,60

( 329,70

'

HOOGSEIZOEN
T.e.m. 2 jaar

-

elke duur

gratis

gratis

gratis
(57,40

Van 3 t.e.m. 6 jaar

Kort weekend (vr-zol

€ 39,55

(49,00

Van 7 t.e.m. 13 jaar

Kort weekend (vr-zol

( 55,37

(68,60

( 80,36

Vanaf14 jaar

Kort weekend (vr-zol

( 79, 10

( 98,00

( 114,80

Van 3 t.e.m. 6 jaar

Lang weekend (vr-mal

(55,30

€ 69,65

(82,60

Van 7 t.e.m. 13 jaar

Lang weekend (vr-ma)

(77,42

(97,51

( 115,64

Vanaf 14 jaar

Lang weekend (vr-ma)

( 110,60

€ 139,30

(165,20

Van 3 t.e.m. 6 jaar

Midweek (ma-vrl

(67,90

(87,15

€ 106,05

Van 7 t.e.m. 13 jaar

Midweek (ma-vrl

€ 95,06

( 122,01

(148,47

Midweek (ma-vrl

€ 135,80

(174,30

( 212,10

Week (ma-ma ofvr-vrl

( 112,70

( 149,45

( 180,60

Vanaf14 jaar
Van 3 t.e.m. 6 jaar
Van 7 t.e.m. 13 jaar

Week (ma-ma ofvr-vrl

(157,78

( 209,23

(252,84

Vanaf 14 jaar

Week (ma-ma ofvr-vr)

(225,40

(298,90

( 361,20

SEIZOENEN
Hoogseizoen: van 1 t.e.m. 18 april. van 25 t.e.m. 29 mei, van 3 t.e.m. 6 juni. van 1 juli t.e.m. 28 augustus
Tussenseizoen: van 29 augustus t.e.m. 1 september, van 28 oktober t.e.m. 6 november
Laagseizoen: alle overige periodes

~ IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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Westendelaan 37 - 8430 Middelkerke / www.middelpunt.be

Hotel Middelpunt
WANNEER GELDIG

Uniek hotel met
de puntjes op zorg.

- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

Hotel Middelpunt is een hotel voor
een zorgeloze vakantie MET zorg.
Als gast met een beperking en/of een
(hogel zorgvraag kan je volop genieten
van een aangenaam verblijf aan de kust
in de bruisende badstad Middelkerke.
Het comfort. de sfeer en de
accommodatie van een hotel combineren
we met de faciliteiten en de volledige
toegankelijkheid van een zorghotel. Heb
je een zorgvraag, dan zoeken wij met
het zorgteam de gepaste oplossing' We
beschikken over heel wat extra troeven
die een verblijf in Middelpunt de moeite
waard maken.

HET VERBLIJF
Tweepersoonskamer
- 2 hoog/laagbedden
- Aangepaste badkamer met douche,
onderrijdbare wastafel en toilet
Familiekamer (max. 4 personen!
- 2 slaapkamers met 2 hoog/laagbedden
- Aangepaste badkamer met douche,
onderrijdbare wastafel en toilet

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Oostende
- In Oostende kusttram richting De Panne
- Afstappen aan halte "Middelkerke Casino"
- Van tramhalte nog 600m te voet

We verwelkomen Je graag. samen met
familie. mantelzorger of in groep, in onze
32 aangepaste kamers. De keukenploeg
legt je culinair in de watten. rekening
houdend met jouw wensen.
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TER PLAATSE
- Sauna is gratis aanwezig

WANNEER EN HOE BETALEN
- Voorschot: 50%
- Resterend bedrag op voorhand betalen

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- 1 volwassene+ 1 kind t.e.m. 3 jaar=
tarief éénpersoonskamer.
- Elke gast heeft recht op 1 x toegang tot het
zwembad in Middelkerke.
- De kamers zijn uitgerust met noodoproepsysteem, hoog/laagbedden en een aangepaste
badkamer met onderrijdbare wastafel.
- Manuele tilliften kunnen vrij gebruikt worden
(te reserverenll.

EXTRA KOSTEN
- Huur kinderbed:€ 10,00 per stuk per nacht
- Eénpersoonstoeslag: € 30,00 per nacht

Familiekamer

1 nacht

SEIZOENEN
Hoogseizoen: van 1 mei t.e.m. 31 augustus. op vrijdag- en zaterdagnacht in april (uitgezonderd
29-30 aprill, september en oktober. op 4 en 5 november, van 23 t.e.m. 31 december
Tussenseizoen: op vrijdag- en zaterdagnacht in januari, februari, maart. november (uitgezonderd
4-5 november) en december (uitgezonderd 23-24 en 30-31 december), van zondag t.e.m. donderdag in
september en oktober
laagseizoen: alle overige periodes

~ IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE/ OP VAKANTIE
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Elisabeth laan 4 - 8434 Middelkerke (Lombardsijde) / www.delombarde.be

Vakantiecentrum De Lombarde
De Lombarde, dat is
vakantie in een rustige
omgeving op loopafstand
van de zee.
Op De Lombarde zijn er voldoende
ontspanningsmogelijkheden. In een
rustig en groen kader vind je onze ruime
vakantiewoningen. De mooie visvijver
en het prachtige speelplein van deze
camping liggen op amper soom van
het Noordzeestrand.

WANNEER GELDIG
Vakantiewoning
- Van 25 februari t.e.m. 7 november
- Op basis van beschikbaarheid
Kampeerplaats
- Van 1 juni t.e.m. 30 september
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Vakantiewoning lmax. 6 personen!
- Tweepersoonsbed en stapelbedden
- Badkamer met bad en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, microgolf,
koelkast
Kampeerplaats
- Breng je eigen tent of caravan mee
- Gedeeld sanitair aanwezig op de camping

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Oostende
- In Oostende kusttram richting De Panne
- Afstappen aan halte "Lombards ijde-Zeelaan"
- Van tramhalte nog 300m te voet

TER PLAATSE

■
■

E

-

X

.1

~

~

~

~

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

~

~

~

~

JUL

AUG

SEP

OKT

JAN

!

NOV

X
DEC

■
■■11
a ■

lil
11
GRATIS

BETALEND

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

- Animatie is gratis aanwezig
- Sportgelegenheid is gratis aanwezig

WANNEER EN HOE BETALEN
- Waarborg:€ 100,00 (bij aankomst te betalen)
- Voorschot: 40% (binnen de 2 weken na reservatie te betalen)
- Resterend bedrag 1 maand voor aankomst te
betalen
- Indien de huurperiode korter is dan 1 week, dan
moet het resterend bedrag binnen de 2 weken na
reservatie betaald worden

168

~ IEDEREEN VEHDJENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

PA&-. ½8

EXTRA INFO
- Lakens zijn te huur of zelf mee te brengen.
- Handdoeken zijn zelf mee te brengen.
- In het hoogseizoen is enkel weekverhuur mogelijk voor de vakantiewoningen.
- Huisdieren zijn welkom. maar moeten altijd
aangevraagd worden.
- De kampeerplaatsen zijn bedoeld voor tenten
en caravans. Breng dus je eigen tent of caravan
mee.

EXTRA KOSTEN
- Toeristenbelasting:
€ 1,00 per persoon per nacht
- Huur lakens (optioneel):€ 7,00 per pakket
- Eindschoonmaak (optioneel):
€ 70,00 per vakantiewoning
- Prijs huisdier:€ 2,60 per dag per dier
(max. 2 dieren)

Kampeerplaats

1 nacht

(22,40

Vakantiewoning

Lang weekend (vr-mal

(168,00

Vakantiewoning

Midweek lma-vrl

€ 168,00

Vakantiewoning

Week (vr-vrl

( 336,00

TUSSENSEIZOEN
Vakantiewoning

Lang weekend lvr-mal

(210,00

Vakantiewoning

Midweek (ma-vrl

€ 210,00

Vakantiewoning

Week (vr-vrl

(420,00

Vakantiewoning

Week (vr-vrl

SEIZOENEN
VOOR DE VAKANTIEWONING:
laagseizoen: van 25 februari t.e.m. 31 maart. van 1 oktober t.e.m. 7 november
Tussenseizoen: van 1 april t.e.m. 30 juni, van 1 t.e.m. 30 september
Hoogseizoen: van 1 juli t.e.m. 31 augustus
VOOR DE KAMPEERPLAATS:
laagseizoen: van 1 t.e.m. 30 juni, van 1 t.e.m. 30 september
Hoogseizoen: van 1 juli t.e.m. 31 augustus

~ IEDEREEN VERDJENl VAKANTIE / OP VAKANTIE
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Bassevillestraat 141 - 8434 Middelkerke (Westende) / www.kompascamping.be

Kompas Camping Westende
Kompas Camping
Westende, dat is heerlijk
tot rust komen nabij het
strand!

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF

Op Kompas Camping Westende verhuren
we verschillende kampeerplaatsen
voor ieders budget en smaak. Met
een trekkerstentje van minder dan
8 m' op stap? Huur dan een plaats
op de tentenweidel Opgelet: op de
tentenweide is geen elektriciteit en
kan je je wagen niet parkeren. Wil je
liever een eigen en ruimer perceel mo
m'l met elektriciteit7 Dan boek Je een
standaard kampeerplaats. Geen eigen
kampeergerief7 Boek dan een Comfort
Lodge1
Kompas Camping Westende ligt op 10 min.
wandelen van het strand. Kinderen zijn
dol op onze waterspeeltuin en speelweide.
Inkopen doe je in de campingshop of
bakkerij. Geen zin om te koken? In de
gezellige taverne 'De Piete' schuif je de
benen onder tafel voor de lekkerste visen andere gerechten.

Kampeerplaats tentenweide (voor tenten)
- Eigen tent meebrengen
- Gedeeld sanitair aanwezig op de camping
- Oppervlakte staanplaats: 8 m'
- Geen elektriciteit aanwezig
Standaard kampeerplaats
Ivoor tenten, caravans en campers!
- Eigen tent, caravan of camper meebrengen
- Gedeeld sanitair aanwezig op de camping
- Oppervlakte staanplaats: 110 m'
- Elektriciteit aanwezig
Lodge tmax. 6 personenl
- Tweepersoonsbed, éénpersoonsbedden en
stapelbed
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, microgolf,
koelkast

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Oostende
- In Oostende kusttram richting De Panne
- Afstappen aan halte "Sint-Laureins"
- Van tramhalte nog 700m te voet
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Kom je ook?
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TER PLAATSE
- Animatie is gratis aanwezig tijdens de
Belgische schoolvakanties

WANNEER EN HOE BETALEN
- Volledige bedrag op voorhand te betalen

Kampeerplaats tentenweide (prijs voor 2 personen)
1 nacht
--- --------Standaard kampeerplaats (prijs voor 2 personen)
1 nacht

€7,20
€ 15,00

EXTRA INFO

Lodge

Lang weekend lvr-ma)

€ 153,00

- Lakens zijn gratis aanwezig in de lodges.
- Handdoeken zijn zelf mee te brengen.
- Voor de kampeerplaatsen: eigen tent, caravan of
camper meebrengen.
- Wifi is betalend voor de kampeerplaatsen en
inbegrepen in de lodges.
- Verhuur van de lodges is per week, weekend of
midweek.

Lodge

Midweek lma-vr)

€ 153,00

Lodge

Week lvr-vr)

(258,00

1 nacht

€7,20

EXTRA KOSTEN
- Toeristenbelasting:
€ 1,50 per persoon per nacht (vanaf 2 jaar)
- Eindschoonmaak lodge (verplicht):€ 59,00
- Meerkost extra persoon op de kampeerplaats
lvanaf3de persoon):€ 3,95 per persoon per
nacht
- Prijs huisdier:€ 3,60 per dier per nacht
!max. 2 dieren)

LAAGSEIZOEN+
Kampeerplaats tentenweide (prijs voor 2 personen)
Standaard kampeerplaats (prijs voor 2 personen)

1 nacht

( 19,20

Lodge

Lang weekend lvr-ma)

€ 189,00

Lodge

Midweek lma-vr)

€ 189,00

Lodge

Week lvr-vr)

€ 321,00

1 nacht

€7,80

TUSSENSEIZOEN
Kampeerplaats tentenweide (prijs voor 2 personen)
Standaard kampeerplaats !prijs voor 2 personen)

1 nacht

(25,80

Lodge

Lang weekend lvr-ma)

(209,40

Lodge

Midweek lma-vrl

(209,40

Lodge

Week (vr-vr)

€351,00

TUSSENSEIZOEN+

SEIZOENEN
Hoogseizoen: van 9 juli t.e.m. 21 augustus
Tussenseizoen+ lenkel voor de lodgesl:
van 1 t.e.m. 8 juli. van 22 t.e.m. 31 augustus
Tussenseizoen: van 1 t.e.m. 18 april, van 26 mei
t.e.m. 29 mei, van 28 oktober t.e.m. 6 november,
van 23 t.e.m. 31 december
laagseizoen+: van 1 t.e.m. 30 juni, van 1 t.e.m.
30 september
laagseizoen: alle overige periodes

Lodge

Lang weekend (vr-ma)

€ 333,00

Lodge

Midweek lma-vrl

€ 333,00

Lodge

Week lvr-vrl

€ 561,00

1 nacht

€9,00

HOOGSEIZOEN
Kampeerplaats tentenweide (prijs voor 2 personen)
Standaard kampeerplaats (prijs voor 2 personen!

1 nacht

(27,60

Lodge

Lang weekend lvr-mal

(399,00

Lodge

Midweek lma-vrl

(399,00

Lodge

Week (vr-vr)

(675,00

~ lEnU<EFN Vl:-.RDlE:HT V/\KANTlE / OP VAKANTIE
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Lombardsijdelaan 235 - 8434 Middelkerke (Westende) / www.dezeekameel.be

Vakantieverblijf De Zeekameel
De Zeekameel, dat
is genieten van een
kindvriendelijke. gezellige
vakantie!

IIIJ E

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Oostende
- In Oostende kusttram richting De Panne
- Afstappen aan halte "Schoolstraat"
- Van tramhalte nog 800m te voet

WANNEER EN HOE BETALEN
Een uitnodigend en eigentijds project op
de rand van duin en polder en op een
boogscheut van de zee en de jachthaven.
Het is voorzien van comfortabele kamers
om er een leuke. gezellige. culturele,
actieve of passieve vakantie door te
brengen aan zee.

- Betaling bij aankomst (met cash of bancontactl

EXTRA INFO
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- Lakens zijn gratis aanwezig.
- Handdoeken zijn zelf mee te brengen.
- Minimum 2 nachten te reserveren.

GRATIS

11■11■

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

a

HET VERBLIJF
Eénpersoonskamer
- Eénpersoonsbed
- Badkamer met douche en toilet
Tweepersoonskamer
- Eénpersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet
Vierpersoonskamer
- Eénpersoonsbedden en/of stapelbedden
- Badkamer met douche en toilet
Zespersoonskamer
- Eénpersoonsbedden en/of stapelbedden
- Badkamer met douche en toilet

BETALEND

te.m. 2 jaar

1 nacht

gratis

Van 3 t.e.m. 11 jaar

1 nacht

€23,10

Vanaf12jaar

1 nacht

( 36,40

Eénpersoonskamer

1 nacht

(42,00

~ IEDEREEN VERDIENT VAKANTJE / OP VAKANTIE
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Albert I-laan 126 - 8620 Nieuwpoort / www.debarkentijn.be

De Barkentijn
Weekend aan zee in
De Barkentijn: een mooie
verblijfplaats aan de
Belgische kust!
De Barkentijn is een uniek
vakantiecentrum. De topligging direct
op de zeedijk en aan het strand van
Nieuwpoort-Bad. maakt dit centrum tot
een van de mooiste verblijfplaatsen aan
de Belgische kust. Gerieflijke kamers.
een verzorgde lekkere keu ken en
democratische prijzen. drie troeven die
Je alvast een onvergetelijk verblijf zullen
bezorgen.

NIEUW

HET VERBLIJF
Kamer Ivoor 2, 3, 4, 5, 6 of7 personenl
- Eénpersoons- en/of stapelbedden
- Badkamer met douche en toilet

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Oostende
- In Oostende de kusttram richting De Panne
- Afstappen aan halte "Nieuwpoort-Bad"
- Vanaf de tramhalte nog 20m te voet

Van 11 t.e.m. 12 februari
Van 18 t.e.m. 19 februari
Van 4 t.e.m. 5 maart
Van 10 t.e.m. 11 juni
Van 17 t.e.m. 18 juni
Van 22 t.e.m. 25 augustus
Van 16 t.e.m. 17 september
Van 21 t.e.m. 22 oktober
Van 31 oktober t.e.m. 3 november
Op basis van beschikbaarheid
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WANNEER EN HOE BETALEN
- Volledige bedrag op voorhand te betalen

EXTRA INFO

Il

- Lakens zijn gratis aanwezig.
- Handdoeken zijn zelf mee te brengen.

EXTRA KOSTEN

WANNEER GELDIG
-

■nGRATIS

- Eénpersoonstoeslag: € 15,00 per nacht

VOL PENSION

11/02/2022

2 nachten

( 66,50

(108,50

18/02/2022,04/03/2022

2 nachten

Ul,60

€87,50

10/06/2022, 17/06/2022

2 nachten

( 61,60

€87,50

16/09/2022, 21/10/2022

2 nachten

Ul,60

€87,50

~ JEDEREEN VERDIENT VAKANTJE / OP VAKANTIE
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Brugse Steenweg 41 - 8620 Nieuwpoort / www.holidaysuites.be

Holiday Suites Nieuwpoort
Op zoek naar zon,
zee en een prima
vakantiesfeer in eigen
land? Holiday Suites biedt
je mooie en comfortabele
vakantieverblijven aan
in het centrum van
Nieuwpoort.
Het mondaine Nieuwpoort is de parel van
de Belgische kust. dankzij haar mooie
strand. natuurreservaat en jachthaven.
Vlakbij deze jachthaven I igt de nieuwe
vakantieresidentie van Holiday Suites.
een prachtig gebouw in de typische
Nieuwpoort New-England stijl. met
verblijven voor 2 t.e.m. 5 personen.
Er zijn tal van faciliteiten aanwezig.

250

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Appartement (max. 5 personenl
- Tweepersoonsbed en stapelbed
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, microgolf,
koelkast

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Oostende
- In Oostende kusttram richting De Panne
- Afstappen aan halte "Nieuwpoort Stad"
- Vanaf de tramhalte nog 1,3 km te voet
OF
- In Oostende bus richting Diksmuide
- Afstappen aan halte "Nieuwpoort - Kerkhof'
- Vanaf de bushalte nog 17Om te voet

WANNEER EN HOE BETALEN
- Het voorschotbedrag op de factuur van Holiday
Suites is het totale bedrag datje moet betalen.
Maak je geen zorgen over het restbedrag.
- Het volledige bedrag dient ten laatste 14 dagen
voor aankomst betaald te worden via overschrijving of creditcard. Je ontvangt een betaalverzoek van Holiday Suites via e-mail.
- Wens je een factuur te ontvangen? Gelieve dit
duidelijk te vermelden in de aanvraag. Per post
of digitaal. geef dan ook zeker je e-mailadres
mee.

~ 11::DEREEN VERDIENT VAKt.NTIE / OP VAKANTIE
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EXTR A INFO
- Lakens zijn gratis aanwezig.
- Handdoeken zijn te huur of zelf mee te brengen.
- Geen receptie: wel telefonisch bereikbaar
(van 8 u. tot 22 u.l.
- Enkele dagen voor aankomst ontvang je via
mail/sms de toegangscode voor het verblijf.
Hiermee gaat het appartement automatisch
open (er is geen sleutell. De code moet goed
bewaard worden.
- Minimum verblijfsduur 2 nachten.

EXTRA KOSTEN
- Huur handdoeken (optioneel):€ 7,50 per pakket
- Huur kinderbed:€ 15,00 per stuk
- Prijs huisdier:€ 10,00 per dag per dier
(max. 2 dieren)

SEIZOENEN
Hoogseizoen: van 26 t.e.m. 28 mei, van 3 t.e.m. 5 juni, van 15 juli t.e.m. 21 augustus
Tussensei10en: van 1 t.e.m. 9 januari, van 25 februari t.e.m. 5 maart, van 1 t.e.m. 17 april, van 1 t.e.m.
14 juli, van 22 t.e.m. 31 augustus, van 28 oktober t.e.m. 6 november, van 23 t.e.m. 31 december
laagsei10en: alle overige periodes

~ IEDEREEN VERDIENT VAKANTlE / OP VAKANTIE
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Brugsesteenweg 49 - 8620 Nieuwpoort / www.kompascamping.be

Kompas Camping Nieuwpoort
Kompas Camping
Nieuwpoort biedt alle
ingrediënten en faciliteiten
voor een topvakantie!
Op Kompas Camping Nieuwpoort
verhuren we verschillende accommodaties
voor ieders budget en smaak. Boek een
Comfort Lodge met terras en (privé)
parkeerplaats: Of kom kamperen met
eigen tent. caravan of camper.
Kompas camping ligt tussen kust en
polders. aan het spaarbekken van de
IJzer. Je beleeft er uren waterplezier in
de verwarmde openluchtzwembaden
met waterglijbaan' Inkopen doe je in de
campingshop of bakkerij. Geen zin om te
koken? Haal lekkers in onze snackbar of
ga uit eten in onze brasserie.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Kampeerplaats tentenweide Ivoor tenten!
- Eigen tent meebrengen
- Gedeeld sanitair aanwezig op de camping
- Oppervlakte staanplaats: 8 m'
- Geen elektriciteit aanwezig
Standaard kampeerplaats
Ivoor tenten, caravans en campers!
- Eigen tent, caravan of camper meebrengen
- Gedeeld sanitair aanwezig op de camping
- Oppervlakte staanplaats: 110 m'
- Elektriciteit aanwezig
Lodge (max. 6 personen!
- Tweepersoonsbed. éénpersoonsbedden en
stapelbed
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, microgolf,
koelkast

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Oostende
- In Oostende bus richting De Panne
- Afstappen aan halte "Nieuwpoort-Dorp"
- Van bushalte nog 2 km te voet
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BETALEND

VOOR KAMPEERPLAATS
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TER PLAATSE
- Animatie is gratis aanwezig tijdens de
Belgische schoolvakanties

WANNEER EN HOE BETALEN
- Volledige bedrag op voorhand te betalen

EXTRA INFO
- Lakens zijn gratis aanwezig in de lodges.
- Handdoeken zijn zelf mee te brengen.
- Voor de kampeerplaatsen: eigen tent, caravan of
camper meebrengen.
- Wifi is betalend voor de kampeerplaatsen en
inbegrepen in de lodges.
- Verhuur van de lodges is per week, weekend of
midweek.

EXTRA KOSTEN
- Toeristenbelasting:
€ 1.50 per persoon per nacht (vanaf2jaarl
- Eindschoonmaak lodge (verplicht):€ 59,00
- Prijs huisdier:€ 3,60 per dier per nacht
(max. 2 dieren)
- Meerkost extra persoon op de kampeerplaats
(vanaf3d• persoon):€ 3,95 per persoon per
nacht

Kampeerplaats tentenweide (prijs voor 2 personen)
Standaard kampeerplaats (prijs voor 2 personen)

(7,20

1 nacht
1 nacht

€ 15,00

Lodge

Lang weekend (vr-mal

€ 153,00

Lodge

Midweek (ma-vrl

€153,00

Lodge

Week (vr-vrl

€258,00

LAAGSEIZOEN+
(7,20

Kampeerplaats tentenweide (prijs voor 2 personen)

1 nacht

Standaard kampeerplaats (prijs voor 2 personen)

1 nacht

€ 19,20

Lodge

Lang weekend lvr-mal

€ 189,00

Lodge

Midweek lma-vrl

€ 189,00

Lodge

Week lvr-vrl

(321,00

-·

TUSSENSEIZOEN
Kampeerplaats tentenweide (prijs voor 2 personen)

1 nacht

(7,80

Standaard kampeerplaats (prijs voor 2 personen)

1 nacht

(25,80

Lodge

Lang weekend (vr-mal

(209,40

Lodge

Midweek (ma-vr)

(209,40

Lodge

Week lvr-vrl

€ 351,00

Lodge

Lang weekend (vr-ma)

(333,00

Lodge

Midweek lma-vrl

(333,00

Lodge

Week lvr-vrl

€ 561,00

1 nacht

€9,00

TUSSENSEIZOEN+

SEIZOENEN
Hoogseizoen: van 9 juli t.e.m. 21 augustus
Tussenseizoen+ (enkel voor de lodgesl:
van 1 t.e.m. 8 juli, van 22 t.e.m. 31 augustus
Tussenseizoen: van 1 t.e.m. 18 april. van 26 mei
t.e.m. 29 mei. van 28 oktober t.e.m. 6 november,
van 23 t.e.m. 31 december
laagseizoen+: van 1 t.e.m. 30 juni, van 1 t.e.m.
30 september
laagseizoen: alle overige periodes

HOOGSEIZOEN
Kampeerplaats tentenweide (prijs voor 2 personen)
Standaard kampeerplaats (prijs voor 2 personen)

1 nacht

€27,60

Lodge

Lang weekend lvr-mal

€ 399,00

todge

Midweek (ma-vr)

€ 399,00

Lodge

Week lvr-vrl

€675,00

~ IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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" Albert I laan 74 - 8620 Nieuwpoort / www.florealgroup.be

Vakantiecentrum
Floreal Holidays Nieuwpoort
Het vakantiedomein
van Floreal Holidays
Nieuwpoort ligt op
wandelafstand van de
moderne winkelstraat en
van zee, strand en duinen.
Op een boogscheut van de grootste
Jachthaven van Europa. Ziedaar de
schitterende ligging van Floreal Holidays
Nieuwpoort. Een ideale uitvalsbasis voor
een dagje zonnen zonder gesleur of een
heerlijke fietstocht doorheen de duinen
en het polderlandschap. Met andere
woorden: doeners en zonnekloppers
vinden hier allebei hun gading. En regent
het. dan neem je een duik in het overdekt
zwembad.
In Nieuwpoort zelf. dat klein genoeg is om
er rustig rond te wandelen en toch ook
weer groot genoeg om het niet allemaal
in één keer gezien te hebben.
In de Floreal is er geen gevaar dat je
niet weet wat gedaan: het hele jaar door
een vast animatieteam voor spel en
ontspanning.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Studio 12 à 3 personenl
- 2 éénpersoonsbedden
- 1 slaapbank
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, microgolf,
koelkast
Appartement 1 kamer 14 à S personenl
- 4 éénpersoonsbedden
- 1 slaapbank
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, microgolf,
koelkast
Appartement 2 kamers IS à 7 personenl
- 4 éénpersoonsbedden
- 1 stapelbed
- 1 slaapbank
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat. microgolf,
koelkast
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OPENBAAR VERVOER
Trein naar Oostende
- In Oostende kusttram richting De Panne
- Afstappen aan halte "Nieuwpoort-Bad"
- Vanaf de tramhalte nog 200m te voet

TER PLAATSE
- Animatie is gratis aanwezig tijdens de
Belgische schoolvakanties
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EXTRA KOSTEN

WANNEER EN HOE BETALEN

- Toeristenbelasting:
€ 1.00 per persoon per nacht
- Eindschoonmaak (verplicht):
Studio: € 30,00
Appartement 1 kamer:€ 40,00
Appartement 2 kamers:€ 50,00
- Huur kinderbed:€ 5,00 per nacht per stuk
- Maaltijden bijboeken is mogelijk.
T.e.m. 2jaar is dit gratis.

- waarborg: € 100.00
(moet betaald worden binnen 5 weken voor
aankomst en zal terugbetaald worden binnen de
21 dagen na vertrek als het logement in goede
staat teruggegeven wordt)
- Voorschot: 30%
(moet betaald worden binnen de 14 dagen na
ontvangst van de reservatiebevestiging)
- Resterend bedrag binnen 5 weken voor aankomst te betalen

Ontbijt:
van 3 t.e.m. 11 jaar:€ 8,00 per dag per maaltijd
vanaf12jaar: € 12,00 (of€ 14,00 in juli en
augustus) per dag per maaltijd

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Zwembad: buiten de schoolvakanties gesloten
op maandag en dinsdag.
- Er is slechts beperkte (gratis) parkeergelegenheid aanwezig. Indien parking volzet is. moet
men betalend parkeren in de ondergrondse
parking.

warme maaltijd:
van 3 t.e.m. 11 jaar:€ 11,00 per dag per maaltijd
vanaf12jaar: € 18,00 per dag per maaltijd

(93,60

Lang weekend (vr-mal

3 nachten

Midweek (ma-vrl

4 nachten

( 106,60

Week (ma-ma ofvr-vrl

7 nachten

( 186,55

KROKUSVAKANTIE

& HERFSTVÁKÀNTIE

. . .

. .

·'

Lang weekend (vr-mal

3 nachten

( 115,05

Midweek (ma-vrl

4 nachten

( 148,20

Week (ma-ma ofvr-vrl

7 nachten

( 236,60

Lang weekend (vr-mal

3 nachten

( 154,05

Midweek lma-vrl

4 nachten

( 176,80

Week (ma-ma ofvr-vrl

7 nachten

(309,40

Lang weekend (vr-ma)

3 nachten

(173,55

Midweek (ma-vrl

4 nachten

( 221,00

Week (ma-ma ofvr-vrl

7 nachten

(345,80

TUSSENSEIZOEN & PAASVAKANTIE

VOORDEELSEIZOEN ZOMERVAKANTIE

HOOGSEIZOEN ZOMERVAKANTIE
Lang weekend (vr-ma)

3 nachten

( 189, 15

Midweek (ma-vrl

4 nachten

(239,20

Week lma-ma of vr-vr)

7 nachten

(386,75

KERSTVAKANTIE
Lang weekend (vr-ma)

3 nachten

< 161,85

Midweek (ma-vrl

4 nachten

( 192,40

Week (ma-ma of vr-vrl

7 nachten

( 336,70
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Lang weekend (vr-mal

3 nachten

Midweek (ma-vrl

4 nachten

( 130,00

Week (ma-ma ofvr-vrl

7 nachten

(227,50

( 115,05

KROKUSVAKANTIE & HERFSTVAKANTIE
Lang weekend (vr-ma)

3 nachten

( 146,25

Midweek (ma-vrl

4 nachten

( 189,80

Week (ma-ma ofvr-vrl

7 nachten

€ 304,85

Lang weekend (vr-mal

3 nachten

(204,75

Midweek (ma-vr)

4 nachten

€ 228,80

Week (ma-ma of vr-vr)

7 nachten

€400,40

TUSSENSEIZOEN & PAASVAKANTIE

VOORDEELSEIZOEN ZOMERVAKANTIE
Lang weekend (vr-mal

3 nachten

€267,15

Midweek (ma-vr)

4 nachten

€327,60

Week (ma-ma ofvr-vr)

7 nachten

( 536,90

Lang weekend (vr-ma)

3 nachten

( 284,70

Midweek (ma-vrl

4 nachten

€374,40

Week (ma-ma ofvr-vr)

7 nachten

(568,75

Lang weekend (vr-ma)

3 nachten

( 222,30

Midweek ( ma-vr)

4 nachten

(247,00

Week (ma-ma ofvr-vr)

7 nachten

( 432,25

HOOGSEIZOEN ZOMERVAKANTIE

KERSTVAKANTIE

SEIZOENEN
Kerstvakantie: van 1 t.e.m. 6 januari, van 23 t.e.m. 31 december
laagseizoen: van 7 januari t.e.m. 24 februari, van 4 t.e.m. 31 maart. van 3 t.e.m. 27 oktober. van 4 november t.e.m. 22 december
Krokusvakantie: van 25 februari t.e.m. 3 maart
Paasvakantie: van 1 t.e.m. 17 april

72
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Lang weekend (vr-mal

3 nachten

( 130,65

Midweek (ma-vrl

4 nachten

( 148,20

Week (ma-ma ofvr-vrl

7 nachten

€ 259,35

Lang weekend (vr-mal

3 nachten

€ 169,65

Midweek ( ma-vrl

4 nachten

( 223,60

Week (ma-ma ofvr-vrl

7 nachten

(354,90

KROKUSVAKANTIE & HERFSTVAKANTIE

TUSSENSEIZOEN & PAASVAKANTIE
Lang weekend (vr-mal

3 nachten

(235,95

Midweek (ma-vrl

4 nachten

€262,60

Week (ma-ma ofvr-vrl

7 nachten

( 459,55

Lang weekend (vr-mal

3 nachten

€ 296,40

Midweek (ma-vrl

4 nachten

(382,20

Week (ma-ma ofvr-vrl

7 nachten

(573,30

VOORDEELSEIZOEN ZOMERVAKANTIE

HOOGSEIZOEN ZOMERVAKANTIE

.

Lang weekend (vr-mal

3 nachten

€321,75

Midweek (ma-vrl

4 nachten

(426,40

Week (ma-ma ofvr-vrl

7 nachten

€618,80

KERSTVAKANTIE
Lang weekend (vr-mal

3 nachten

(257,40

Midweek (ma-vrl

4 nachten

( 288,60

Week (ma-ma ofvr-vrl

7 nachten

(505,05

SEIZOENEN
Tussenseizoen: van 18 april t.e.m. 30 juni, van 1 september t.e.m. 2 oktober
Voordeelseizoen zomervakantie: van 1 t.e.m. 14 juli. van 19 t.e.m. 31 augustus
Hoogseizoen zomervakantie: van 15 juli t.e.m. 18 augustus
Herfstvakantie: van 28 oktober t.e.m. 3 november
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Zorgverblijf Ter Duinen
Tot rust komen aan zee in
een aangepaste omgeving,
dat kan in Zorgverblijf Ter
Duinen!
Soms wil je er even tussenuit. Je laten
omringen door goede zorgen en je zinnen
verzetten. CM-Zorgverblijf Ter Duinen is de
oplossing voor wie echt van vakantie wil
genieten.
Ons volledig aangepaste en rolstoeltoegankelijke zorgverblijf combineert
ontspanning met een warme. sociale sfeer
die je nergens anders vindt. Ook wie nood
heeft aan extra zorgen kan zich bij ons
laten omringen door de beste medische
en verpleegkundige zorgen en genieten
van het echte vakantiegevoel.
Kom ontspannen op de zeedijk of
genieten van het strand. Je kan alleen.
met je begeleider of in groep op vakantie
komen. Schuif gezellig mee aan tafel.
maak vrienden in de bar. of klets wat bij
met onze vrijwilligers. Hier valt elke dag
iets nieuws te beleven.

E

HET VERBLIJF
Eén persoonskamer
- 1 éénpersoonsbed
- Badkamer met douche en toilet
Tweepersoonskamer
- 2 éénpersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet
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OPENBAAR VERVOER
Trein naar Oostende
- In Oostende kusttram richting De Panne
- Afstappen aan halte "Zonnebloem"
- Vanaf tramhalte nog 1 km te voet
OF
- In Oostende bus 69 richting Veurne
- Afstappen aan halte "Louisweg"
- Vanaf bushalte nog S0Om te voet
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- Animatie is gratis aanwezig

WANNEER EN HOE BETALEN
- Volledige bedrag op voorhand te betalen

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Indien je zorgen nodig hebt, dient dit op voorhand aangevraagd te worden.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

Tweepersoonskamer

214

1 nacht

(49,00
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Gro entemarkt 19 - 8400 Oostende / www.leparisienoostende.be

Hotel Le Parisien
Geniet in Hotel Le Parisien
van een rustig en intiem
verblijf en laat je onderdompelen in de gezellige
sfeer van de koningin der
badsteden.
Le Parisien huisvest een charmant
en stijlvol hotel met 24 verzorgde
en moderne kamers, gelegen op de
Groentemarkt in het hartje van Oostende.
Deze 24 kamers zijn ondergebracht in
een prachtig herenhuis, dat sinds 2005
een beschermd monument is. De gevel in
eclectische stij I weerspiegelt nog steeds
de charme van weleer. Het interieur
daarentegen werd volledig vernieuwd en
straalt warmte en gezelligheid uit.

HET VERBLIJF
Tweepersoonskamer
- 1 tweepersoonsbed
- Badkamer met douche of bad en toilet

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Oostende
- Vanaf het station nog 500m te voet
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WANNEER EN HOE BETALEN
- Volledige bedrag ter plaatse te betalen bij
aankomst

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Opgelet: inchecken tussen 15 en 18 u .. zo niet
graag verwittigen per telefoon op 059 279 006.

EXTRA KOSTEN
- Toeristenbelasting:
€ 2,50 per persoon per nacht

WANNEER GELDIG
- Van 1 januari t.e.m. 2 oktober
- Van 31 oktober t.e.m. 30 december
- Op basis van beschikbaarheid

Il■■
GRATIS

GRATIS

GRATIS

a

SEIZOENEN
Hoogseiioen: van 1 april t.e.m. 30 september
laagseizoen: van 1 januari t.e.m. 31 maart, 1 en 2 oktober. van 31 oktober t.e.m. 30 december

206
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Wellingtonstraat 15 - 8400 Oostende / www.royalastrid.be

Hotel & Wellness Royal Astrid
Er even tussenuit naar
Oostende! Haal de stress
uit je lijf in dit exclusieve
wellnessver blijf.
Eerst even ontspannen in het zwembad?
Of verkies je uit te blazen in het
wellnesscomplex van meer dan SOOm'
met onder andere: een panoramasauna,
stoombad. jacuzzi. zoutgrot. ijsgrot.
verwarmd voetbad of een zitbank met
helende minerale stenen. Geniet van een
deugddoende lichaamsmassage gevolgd
door een relaxmoment in één van onze
relaxruimtes of lounge met aquarium.
Laat de zeelucht je nieuwe energie geven.
En ga herboren weer naar huis ...

Superiorkamer 4 personen
- 1 tweepersoonsbed
- 1 stapelbed of2 éénpersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet
Superiorkamer 6 personen
- 2 éénpersoonsbedden
- 2 stapelbedden
- Badkamer met douche en toilet

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Oostende
- In Oostende kusttram richting De Panne
- Afstappen aan halte "Oostende Koninginnelaan"
- Het hotel bevindt zich vlak tegenover de halte

TER PLAATSE
- Sauna is gratis aanwezig

WANNEER EN HOE BETALEN
- Volledige bedrag op voorhand te betalen

WANNEER GELDIG
-

Van 2 januari t.e.m. 10 februari
Van 15 februari t.e.m.14 april
Van 19 apri I t.e.m. 23 december
Van 26 t.e.m. 28 december
Op bas is van beschikbaarheid

HET VERBLIJF

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.

EXTRA KOSTEN
-

Toeristenbelasting:€ 3,00 per kamer per nacht
Huur kinderbed:€ 10,00 per stuk per nacht
Prijs huisdier:€ 10,00 per nacht
Prijs parking:€ 21,50 per nacht

Standaardkamer 2 personen
- 1 tweepersoonsbed
- Badkamer met douche en toilet
Standaardkamer 3 personen
- 1 éénpersoonsbed
- 1 tweepersoons bed
- Badkamer met douche en toilet
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Standaard 2 personen (2 volw. ofl volw. + 1 kind)

1 nacht

( 69,30

( 128, 10

Standaard 3 personen (3 volw. ofl/2 volw. + 1/2 kind.l

1 nacht

( 83,30

( 132,30

Superior 4 personen 0/2 volw. + 2/3 kind.l

1 nacht

( 101,04

( 169,68

Superior 4 personen (vanaf3 volwassenen)

1 nacht

( 115,50

(193,90

Superior 6 personen (1/2 volw. + 4/5 kind.)

1 nacht

( 134,75

(232,75

Superior 6 personen (vanaf 3 volwassenen)

1 nacht

( 161,70

( 279,30

LAAGSEIZOEN - AFWIJKENDE PERIODE
Standaard 2 personen (2 volw. ofl volw. + 1 kind)

1 nacht

( 93,80

( 133,00

Standaard 3 personen (3 volw. ofl/2 volw. + 1/2 kind.l

1 nacht

( 107,80

(156,80

Superior 4 personen (1/2 volw. + 2/3 kind.l

1 nacht

( 122,50

(191,10

Superior 4 personen (vanaf3 volwassenen)

1 nacht

( 140,00

( 218,40

Superior 6 personen 0/2 volw. + 4/5 kind.l

1 nacht

( 155, 19

(253,19

Superior 6 personen (vanaf 3 volwassenen)

1 nacht

( 186,20

( 303,80

Standaard 2 personen (2 volw. ofl volw. + 1 kind)

1 nacht

( 91,70

( 130,90

Standaard 3 personen (3 volw. ofl/2 volw. + 1/2 kind.l

1 nacht

( 114,62

(163,63

Superior 4 personen (1/2 volw. + 2/3 kind.)

1 nacht

( 129,25

(197,85

Superior 4 personen (vanaf3 volwassenen)

1 nacht

(147,70

(226,10

TUSSEN SEIZOEN

Superior 6 personen (1/2 volw. + 4/5 kind.)

1 nacht

( 169,75

(267,75

Superior 6 personen (vanaf3 volwassenen)

1 nacht

(203,70

( 321,30

Standaard 2 personen (2 volw. ofl volw. + 1 kind)

1 nacht

( 116,20

( 155,40

Standaard 3 personen (3 volw. ofl/2 volw. + 1/2 kind.l

1 nacht

( 139,13

( 187,25

TUSSENSEIZOEN - AFWIJKENDE PERIODE

Superior 4 personen (1/2 volw. + 2/3 kind.)

1 nacht

( 150,67

( 219,27

Superior 4 personen (vanaf 3 volwassenen)

1 nacht

( 172,20

( 250,60

Superior 6 personen (1/2 volw. + 4/5 kind.l

1 nacht

(190,19

( 288,19

Superior 6 personen (vanaf 3 volwassenen)

1 nacht

( 228,20

(345,80

1 nacht

( 106,40

( 145,60

Standaard 3 personen (3 volw. ofl/2 volw. + 1/2 kind.l

1 nacht

(123,90

( 172,90

Superior 4 personen (1/2 volw. + 2/3 kind.)

1 nacht

( 148,22

( 216,82

Superior 4 personen (vanaf3 volwassenen!

1 nacht

(169,40

(247,80

Superior 6 personen (1/2 volw. + 4/5 kind.)

1 nacht

(193,69

( 291,69

Superior 6 personen (vanaf3 volwassenen)

1 nacht

(232,40

(350,00

HOOGSEIZOEN
Standaard 2 personen (2 volw. ofl volw. + 1 kind)

HOOGSEIZOEN - AFWIJKENDE PERIODE
Standaard 2 personen (2 volw. ofl volw. + 1 kind)

1 nacht

( 130,90

(170,10

Standaard 3 personen (3 volw. ofl/2 volw. + 1/2 kind.l

1 nacht

(148,40

(197,40

Superior 4 personen (1/2 volw. + 2/3 kind.l

1 nacht

( 169,68

( 238,28

Superior 4 personen (vanaf 3 volwassenen)

1 nacht

( 193,90

(272,30

Superior 6 personen (1/2 volw. + 4/5 kind.)

1 nacht

( 214,06

( 312,06

Superior 6 personen (vanaf 3 volwassenen)

1 nacht

( 256,90

(374,50

SEIZOENEN
Hoogseizoen: van 1 juli t.e.m. 24 september (met afwijkende periode van 15 juli t.e.m.15 augustus)
Tussenseizoen: van 1 april t.e.m. 30 juni & van 25 september t.e.m. 5 november
Laagseizoen: van 2 januari t.e.m. 31 maart & van 6 november t.e.m. 28 december
LET OP: op zaterdagnacht. tijdens verlengde weekends en schoolvakanties gelden er afwijkende tarieven voor bovenstaande seizoenen

(~ IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE , OP VAKANTIE
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Langestraat 72 - 8400 Oostende / www.jeugdherbergen.be

Jeugdherberg De Ploate
Verblijf in een
comfortabele jeugdherberg
in Oostende, De Koningin
der badsteden.
Broers Carl & Filip kregen de liefde
voor het vak met de paplepel mee en
staan nu samen aan het roer van deze
Jeugdherberg op maat van de moderne
backpacker.

■

HET VERBLIJF

--

Tweepersoonskamer
- 2 éénpersoonsbedden
- Eigen badkamer met douche en toilet
Meerbedkamer Ivoor 3, 4 en 6 personen)
- Eénpersoons- en/of stapelbedden
- Eigen badkamer met douche en toilet

X V V V V V
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OPENBAAR VERVOER
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Trein naar Oostende
- Vanaf het station nog 1 km te voet

WANNEER EN HOE BETALEN
Je logeert in comfortabele kamers van
2 tot 6 personen met privébadkamer, in
het hartje van de stad. Andere reizigers of
gezinnen ontmoet Je op het strand, in de
lounge of in de bar. Groepen kunnen zich
uitleven in één van de polyvalente zalen waaronder een strandlabo.
Een unieke combinatie van stad & zee,
zowel voor gezinnen. soloreizigers,
groepen als zeeklassen. Met oog voor
ecologisch, economisch en sociaal
toerisme. Zo prijken er zonneboilers op
het groene dakl

- Volledige bedrag bij aankomst te betalen

EXTRA INFO

111

- Lakens zijn gratis aanwezig.
- Handdoeken zijn te huur of zelf mee te brengen.
- Groepen van min. 10 tot max. 30 personen krijgen
een korting van 20% op het standaardtarief bij
boekingen voor max. 3 nachten.

GRATIS

am

EXTRA KOSTEN
- Huur handdoeken (optioneel):€ 1,50 per stuk

liïïl
GRATIS

WANNEER GELDIG
- Van 1 februari t.e.m. 18 december
- Op basis van beschikbaarheid
T.e.m. 2 jaar

1 nacht

gratis

Van 3 t.e.m. 15 jaar

1 nacht

( 18,43

Van 16 t.e.m. 29 jaar

1 nacht

€ 26,52

Vanaf30 jaar

1 nacht

( 28,47

~ IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE/ OP VAKANTIE
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Upstairs Hotel
Upstairs: een
verzamelplaats voor
wereldreizigers,
citytrippers, artiesten,
creatievelingen of gewoon
de buurman om de hoek.
Laat je bij Upstairs Hotel
onderdompelen in sfeer en gezelligheid.
Met democratische prijzen en een
toegankelijke sfeer. is Upstairs Hotel thé
place to be in Oostende. Je kan in onze
sociale hubs genieten van een hapje of
een drankje. maar uiteraard bieden we
ook plaats aan de harde werkers met tal
van flexplekken.
Upstairs is een plaats waar iedereen
welkom is' Het hotel bevindt zich in het
bruisende centrum van Oostende. dé
stad aan zee. Op een steenworp van de
uitgestrekte stranden. kan je genieten van
een strandvakantie of een aangename
wandeling langs de zeedijk. Doorheen
het jaar zijn er tal van activiteiten en
bezienswaardigheden.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Tweepersoonskamer
- 2 éénpersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet
Vierpersoonskamer
- 2 éénpersoonsbedden
- 1 tweepersoonsbed
- Badkamer met douche en toilet

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Oostende
- Vanaf het station nog 1 km te voet
OF
- In Oostende kusttram richting De Panne
- Afstappen aan halte "Marie-Joséplein"
- Vanaf tramhalte nog 350m te voet

WANNEER EN HOE BETALEN
- Voorschot: 50%
- Resterend bedrag ter plaatse te betalen bij
aankomst

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.

EXTRA KOSTEN
- Toeristenbelasting:
€ 3,00 per persoon per nacht
- Prijs huisdier:€ 15,00 per nacht

210
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GRATIS

a

GRATIS

SEIZOENEN
Hoogseizoen: van 1 t.e.m. 18 april. van 26 t.e.m.
28 mei. van 3 t.e.m. S juni. van 1 juli t.e.m.
30 september. van 29 oktober t.e.m. s november.
van 23 t.e.m. 31 december
laagseizoen: alle overige periodes

Vierpersoonskamer

~ IEDEREEN VERDIEN1 VAKANTJF

1 nacht

I

OP VAKANTIE

€ 112,00
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Vayamundo Oostende Hotel
Vayamundo Oostende
biedt je naast de
comfortabele logementen
een waaier van
ontspanningsmogelijkheden aan.
Je kan terecht in het zwembad, de sauna,
de fitness en de binnenspeeltuin.
De animatieploeg heeft voor elke
leeftijdsgroep een gevarieerd programma
klaar (in het knutselatelier, in de sporthal
of tijdens begeleide uitstappen).
Voor wie het liever houdt op een gezellige
babbel raden wij onze twee bars aan,
waar je bij een hapje of een drankje
kan genieten van het schitterende zicht
op zee. Verder kun je terecht in onze
restaurants 'De Plad'O' en 'Het Buffet'
waar we je met plezier een lekker en
kwaliteitsvol buffet aanbieden voor een
democratische prijs.

WANNEER GELDIG
- Van 1 t.e.m. 7 januari
- Van 10 januari t.e.m. 31 december
- Op basis van beschikbaarheid

OPENBAAR VERVOER

ïllJ
.

Trein naar Oostende
- In Oostende kusttram richting De Panne
- Afstappen aan halte "Ravelingen"
- De tramhalte bevindt zich voor het verblijf

1

JAN

TER PLAATSE
-

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

V V V V V V

Animatie is gratis aanwezig
Sportgelegenheid is gratis aanwezig
Fitness is gratis aanwezig
Sauna is gratis aanwezig

JUL

WANNEER EN HOE BETALEN
- Voorschot: 25% (te betalen binnen de 8 dagen
na reservatie)
- Resterend bedrag ten laatste 1 maand voor
aankomst te betalen

V V V V V
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BETALEND

RESERVATIE ENKEL
TER PLAATSE

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Het dragen van een boerkini in het zwembad is
mogelijk.

EXTRA KOSTEN
- Toeristenbelasting:
€ 0,60 per persoon per nacht (t.e.m. 11 jaarl
€ 2,00 per persoon per nacht !vanafl2jaarl
- Eénpersoonstoeslag: € 21,00 per nacht
- Prijs parking (overdekt):€ 12,00 per nacht
(kan NIET vooraf gereserveerd worden, enkel
bij aankomst)

DEC

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

T.E.M. 2 JAAR

HET VERBLIJF
Hotelkamer lmax. 2 personen)
- 2 éénpersoonsbedde
- Badkamer met douche en toilet

174
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Vanaf3 jaar

1 nacht

(46,00

SEIZOENEN
Hoogseizoen: van 1 t.e.m. 3 april, op 8 en 9 april. van 14 t.e.m. 18 april, van 25 t.e.m. 28 mei. van 3 t.e.m. 6 juni. van 4 juli t.e.m. 27 augustus, van 28 t.e.m.
31 oktober, van 23 t.e.m. 31 december
Tussenseizoen: van 1 t.e.m. 7 januari. van 25 februari t.e.m. 5 maart. van 4 t.e.m. 7 april. van 10 t.e.m. 13 april, van 29 april t.e.m. 24 mei. van 29 mei t.e.m. 2 juni,
van 7 juni t.e.m. 3 juli. van 28 augustus t.e.m. 27 oktober. van 1 t.e.m. 5 november
laagseizoen: van 10 januari t.e.m. 24 februari, van 6 t.e.m. 31 maart, van 19 t.e.m. 28 april. van 6 november t.e.m. 22 december

~ IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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Vayamundo Oostende Appartement
De grootste all weather
vakantieclub aan de
Belgische kust.
Vayamundo Oostende biedt je naast de
comfortabele logementen een waaier van
ontspanningsmogelijkheden aan. Je kan
terecht in het zwembad. de sauna. de
fitness en de binnenspeeltuin.
De animatieploeg heeft voor elke
leeftijdsgroep een gevarieerd programma
klaar (in het knutselatelier. in de sporthal
of tijdens begeleide uitstappen!.
Voor wie het liever houdt op een gezellige
babbel raden wij onze twee bars aan.
waar je bij een hapje of een drankje
kan genieten van het schitterende zicht
op zee. Verder kun je terecht in onze
restaurants "De Plad·o· en 'Het Buffet'
waar we je met plezier een lekker en
kwaliteitsvol buffet aanbieden voor een
democratische prijs.

176
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WANNEER GELDIG
- Van 1 t.e.m. 7 januari
- Van 10 januari t.e.m. 31 december
- Op basis van beschikbaarheid

.1

HET VERBLIJF
Appartement (max. 8 personen)
- Eénpersoons-, tweepersoonsbedden en/of
slaapbank
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat. oven, koelkast

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Oostende
- In Oostende kusttram richting De Panne
- Afstappen aan halte "Ravelingen"
- De tramhalte bevindt zich voor het verblijf

~

~

~

~

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

~

~

~

~

~

~

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

m

■

BETALEND
RESERVATIE ENKEL
TER PLAATSE

TER PLAATSE
-

~

JAN

Animatie is gratis aanwezig
Sportgelegenheid is gratis aanwezig
Fitness is gratis aanwezig
Sauna is gratis aanwezig

WANNEER EN HOE BETALEN

GRATIS

11■■11
am Il
GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

- Voorschot: 25% (te betalen binnen de 8 dagen
na reservatie)
- Resterend bedrag ten laatste 1 maand voor
aankomst te betalen

~ JEDEPEEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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EXTRA INFO
- Lakens zijn gratis aanwezig.
- Handdoeken zijn te huur of zelf mee te brengen.
- Als je niet bijbetaalt voor eindschoonmaak,
moet je zelf poetsen bij vertrek.
- In de zomervakantie gelden er vaste in- en
uitcheckdagen, namelijk op maandag en vrijdag.
- Het dragen van een boerkini in het zwembad is
mogelijk.

EXTRA KOSTEN
- Toeristenbelasting:
T.e.m. 11 jaar:€ 0,60 per persoon per nacht
Vanaf12jaar: € 2,00 per persoon per nacht
- Huur handdoeken (optioneel):
€ 5,00 per persoon
- Eind schoonmaak (optioneel):€ 35,00
- Maaltijden bijboeken is mogelijk.
T.e.m. 2 jaar is dit gratis.

Ontbijt:
Van 3 t.e.m. 5 jaar:€ 8,00 per persoon per
maaltijd
Van 6 t.e.m. 11 jaar:€ 10,00 per persoon per
maaltijd
Vanaf12jaar: € 14,00 per persoon per maaltijd

SEIZOENEN
Hoogseizoen: van 1 t.e.m. 3 april. van 8 t.e.m. 9 april, van 14 t.e.m. 18 april, van 25 t.e.m. 28 mei,
van 3 t.e.m. 6 juni, van 4 juli t.e.m. 27 augustus, van 28 t.e.m. 31 oktober, van 23 t.e.m. 31 december

Tussenseizoen: van 1 t.e.m. 7 januari, van 25 februari t.e.m. 5 maart, van 4 t.e.m. 7 april, van 10 t.e.m.
13 april, van 29 april t.e.m. 24 mei, van 29 mei t.e.m. 2 juni, van 7 juni t.e.m. 3 juli, van 28 augustus
t.e.m. 27 oktober, van 1 t.e.m. 5 november
Laagseizoen: van 10 januari t.e.m. 24 februari, van 6 t.e.m. 31 maart. van 19 t.e.m. 28 april. van 6
november t.e.m. 22 december

Lunch:
Van 3 t.e.m. 5 jaar:€ 10,00 per persoon per
maaltijd
Van 6 t.e.m. 11 jaar:€ 14,00 per persoon per
maaltijd
Vanaf12jaar: € 20,00 per persoon per maaltijd

Avondmaal:
Van 3 t.e.m. 5 jaar:€ 12,00 per persoon per
maaltijd
Van 6 t.e.m. 11 jaar:€ 16,00 per persoon per
maaltijd
Vanaf12jaar: € 25,00 per persoon per maaltijd
- Prijs parking (overdekt):€ 12,00 per nacht
(kan NIET vooraf gereserveerd worden, enkel
bij aankomst)

~ IEDEREEN VERDIENT \IAK/l.l-.JTIE
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Koningsstraat 79 - 8400 Oostende / www.koninklijkevilla.be

Zorghotel Koninklijke Villa
Kom in comfort tot rust
mét de nodige zorg!
Zorgcontinuïteit. wellbeing en gezonde
gastronomie zorgen ervoor dat je in alle
rust en stijl op adem kan komen in ons
hotel voor personen met een zorgvraag of
chronische ziekte.
Het gezondheidscentrum beschikt over
20 comfortabele kamers. Een permanente
aanwezigheid van zorgkundigen.
met verpleegkundige ondersteuning.
garandeert je een directe hulpverlening
op elk moment van de dag en nacht.
Exclusieve ligging met zicht op zee op
S00m van winkelcentrum Oostende.
Rustige ligging in een tuin van 11.000m'
boven de Koninklijke Gaanderijen.

WANNEER GELDIG
- Van 1 maart t.e.m. 31 december
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Tweepersoonskamer
- 2 éénpersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Oostende
- In Oostende kusttram richting De Panne
- Afstappen aan halte "Oostende Koninginnenlaan"
- Van tramhalte nog som te voet

TER PLAATSE
- Sportgelegenheid is gratis aanwezig
- Fitness is gratis aanwezig
- sauna is gratis aanwezig

WANNEER EN HOE BETALEN
- Volledige bedrag bij aankomst te betalen
- Bij check-out worden bijkomende diensten en
consumpties afgerekend

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Gezondheidscentrum Koninklijke Villa is een
zorghotel en een erkend hersteloord. Enkel
toegankelijk voor personen met een zorg- of
herstelvraag en/of chronische ziekte.
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GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS
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EXTRA KOSTEN
- Wellbeing behandeling (optioneell:
€ 30,00 à € 60,00
- Eventuele raadpleging artsen
- Prijs parking:€ 15,00 per periode

~ JEDEREEN VERDIENT VAKANTIE/ OP VAKANTIE
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Holiday Suites Westende
Op zoek naar zon,
zee en een prima
vakantiesfeer in eigen
land? Holiday Suites biedt
je mooie en comfortabele
vakantieappartementen
aan in het centrum van
Westende-Bad.
Rust en sfeer aan de Vlaamse kust.
Op zoek naar zon, zee en een prima
vakantiesfeer in eigen land? Holiday
Suites biedt je mooie en comfortabele
vakantieverblijven aan in het centrum
van Westende-Bad.
Een zorgeloze strandvakantie.
Westende is een deelgemeente van
Middelkerke en tegelijk een leuke
badstad aan de Vlaamse Kust.
Dankzij de propere stranden en
vele ontspanningsmogelijkheden
is het de ideale bestemming voor
een kindvriendelijke en zorgeloze
strandvakantie in eigen land.
Bovendien ben je slechts een
steenworp verwijderd van steden
als leper, Oostende en Brugge.

254

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Studio/appartement lmax. 2 personenl
- 1 tweepersoonsbed
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, microgolf,
koelkast
- Toegankelijk voor mensen met een beperking

Basic studio/appartement lmax. 5 personenl
-

1 triple stapelbed
1 slaapbank
Badkamer met douche en toilet
Keuken met koffiezetapparaat, microgolf,
koelkast

comfort studio/appartement
lmax. s personenl
-

1 tweepersoonsbed
1 slaapbank
Badkamer met douche en toilet
Keuken met koffiezetapparaat. microgolf,
koelkast

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Oostende
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BETALEND

GRATIS

GRATIS

BETALEND

GRATIS

- In Oostende kusttram richting De Panne
- Afstappen aan halte "Sint-Laureins"
- Van tramhalte nog saam te voet

~ IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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WANNEER EN HOE BETALEN
- Het voorschotbedrag op de factuur van Holiday
Suites is het totale bedrag datje moet betalen.
Maak je geen zorgen over het restbedrag.
- Het volledige bedrag dient ten laatste 14 dagen
voor aankomst betaald te worden via overschrijving of creditcard. Je ontvangt een betaalverzoek van Holiday Suites via e-mail.
- Wens je een factuur te ontvangen? Gelieve dit
duidelijk te vermelden in de aanvraag. Per post
of digitaal. geef dan ook zeker je e-mailadres
mee.

EXTRA INFO
- Lakens zijn gratis aanwezig.
- Handdoeken zijn te huur of zelf mee te brengen.
- Geen receptie: wel telefonisch bereikbaar
(van 8 u. tot 22 u.l.
- Enkele dagen voor aankomst ontvang je via
mail/sms de toegangscode voor het verblijf.
Hiermee gaat het appartement automatisch
open (er is geen sleutell. De code moet goed
bewaard worden.
- Minimumverblijfvan 2 nachten.

Studio/ appartement

1 nacht

€71,00

Basic studio/appartement

1 nacht

€74,00

Comfort studio/appartement

1 nacht

€78,00

Studio/ appartement

1 nacht

( 100,00

Bas ic studio/appartement

1 nacht

(107,00

Comfort studio/appartement

1 nacht

( 120,00

Stud ia/appartement

1 nacht

( 109,00

Bas ic studio/appartement

1 nacht

( 129,00

Comfort stud ia/ appartement

1 nacht

( 133,00

TUSSENSEIZOEN

HOOGSEIZOEN

SEIZOENEN
Hoogseizoen: van 26 t.e.m. 28 mei. van 3 t.e.m. 5 juni. van 15 juli t.e.m. 21 augustus
Tussenseizoen: van 1 t.e.m. 9 januari. van 25 februari t.e.m. 5 maart. van 1 t.e.m. 17 april, van 1 t.e.m.
14 juli. van 22 t.e.m. 31 augustus, van 28 oktober t.e.m. 6 november, van 23 t.e.m. 31 december
Laagseizoen: alle overige periodes

EXTRA KOSTEN
- Huur handdoeken (optioneel):€ 7.50 per pakket
- Huur kinderbed:€ 15,00 per stuk
- Prijs huisdier:€ 10.00 per dag per dier
(max. 2 dieren)
- Prijs parking:€ 6,00 per nacht

~ lEDEREEN VERDIENT VJ:\K/i.NTJE / OP VAKANTIE
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Kustlaan 99 - 8380 Zeebrugge / www.holidaysuites.be

Holiday Suites Zeebrugge
Een nieuwe locatie voor
rust en sfeer aan de
Vlaamse Kust waar je kunt
genieten van een zorgeloze
strandvakantie.
Zeebrugge is een authentieke vissersstad
met een breed strand waar je niet moet
worstelen voor een plekje. er is plaats
genoeg op het strand.
Met zijn vele mogelijkheden voor
uitstapjes vindt iedereen wel iets dat hij/
zij graag wil doen zoals shoppen in het
mondaine Knokke. op verkenning gaan
door natuurgebieden. een bezoek brengen
aan het themapark Seafront of Coney
lsland, En niet te vergeten, een gezellige
wandeling maken in de smalle straatjes
van Brugge.
Onze gasten kunnen trouwens ook
gratis gebruik maken van het zwembad
in het naastgelegen Ibis Hotel' Het
openluchtzwembad is geopend als het
weer het toelaat!

256
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WANNEER GELDIG
• Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Studio (max. 5 personen!
• 1 tweepersoonsbed
- 1 triple stapelbed
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, microgolf,
koelkast

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Blankenberge of Oostende
- In Blankenberge of Oostende kusttram richting
Zeebrugge
- Afstappen halte "Zeebrugge vaart"
- Van tramhalte nog soom te voet
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BETALEND

- Het voorschotbedrag op de factuur van Holiday
Suites is het totale bedrag datje moet betalen.
Maak je geen zorgen over het restbedrag.
- Het volledige bedrag dient ten laatste 14 dagen
voor aankomst betaald te worden via overschrijving of creditcard. Je ontvangt een betaalverzoek van Holiday Suites via e-mail.
- Wens je een factuur te ontvangen? Gelieve dit
duidelijk te vermelden in de aanvraag. Per post
of digitaal, geef dan ook zeker je e-mailadres
mee.

GRATIS

OP VERPLAATSING

GRATIS

WANNEER EN HOE BETALEN

BETALEND

GRATIS

BETALEND

GRATIS

■
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EXTRA INFO
- Lakens zijn gratis aanwezig.
- Handdoeken zijn te huur of zelf mee te brengen.
- Geen receptie: wel telefonisch bereikbaar
(van 8 u. tot 22 u.l.
- Enkele dagen voor aankomst ontvang je via
mail/sms met de toegangscode voor het verblijf. Hiermee gaat het appartement automatisch open (er is geen sleutel). De code moet
goed bewaard worden.
- Minimum verblijfsduur 2 nachten.
- Gasten kunnen gratis gebruik maken van het
zwembad in het naastgelegen Ibis Hotel.

SEIZOENEN

EXTRA KOSTEN
- Huur handdoeken (optioneel):€ 7,50 per pakket
- Huur kinderbed:€ 15.00 per stuk
- Prijs huisdier:€ 10,00 per dag per dier
(max. 2 dieren)
- Prijs parking: € 6,00 per nacht

Hoogseizoen: van 26 t.e.m. 28 mei, van 3 t.e.m. 5 juni, van 15 juli t.e.m. 21 augustus
Tussenseizoen: van 1 t.e.m. 9 januari, van 25 februari t.e.m. 5 maart. van 1 t.e.m. 17 april. van 1 t.e.m.
14 juli, van 22 t.e.m. 31 augustus, van 28 oktober t.e.m. 6 november, van 23 t.e.m. 31 december
laagseizoen: alle overige periodes
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Kustlaan 99 - 8380 Zeebrugge / www.ibisstyleszeebrugge.be/nl

Ibis Styles Zeebrugge
Ibis Styles Zeebrugge,
het adres aan de
Belgische kust voor
de vakantieganger!
Ontbijt en wifi zijn bij het ibis Styles in
Zeebrugge bij de prijs inbegrepen.
Een splinternieuw hotel met 79 kamers.
allemaal met airco. Het hotel bevindt zich
op Coney lsland. d i reet achter de haven
van Zeebrugge. dicht bij het station in de
driehoek Brugge. Knokke. Blankenberge.
De ontbijtzaal biedt uitzicht op het terras
en zwembad. Dit is hét adres aan de
Belgische kust voor de zakenreiziger én
de vakantieganger.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Standaardkamer 12 personen!
- 2 éénpersoonsbedden
- Badkamer met bad, douche en toilet
Standaard suite 14 personen; max. 2 volw.1
- 1 tweepersoonsbed
- 1 slaapbank
- Badkamer met bad, douche en toilet
- Keuken met microgolf. koelkast

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Zeebrugge
- Vanaf het station nog 700m te voet

WANNEER EN HOE BETALEN
- Volledige bedrag bij aankomst te betalen (cash
of met bankkaart!

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.

EXTRA KOSTEN

V V V V V V
JAN

FEB

MRT APR

MEI

JUN

V V V V V V
JUL

AUG

SEP

m

OKT NOV

DEC

-Il■
a ■
BETALEND

GRATIS

BETALEND

GRATIS

GRATIS

- Toeristenbelasting:
€ 3,00 per persoon per nacht
- Prijs parking:€ 10,00 per nacht
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SEIZOENEN
Hoogseizoen: van 1 t.e.m. 8 januari. van 28
februari t.e.m. 6 maart. van 4 t.e.m. 17 april.
van 29 april t.e.m.1 mei. van 26 t.e.m. 28 mei.
van 4 t.e.m. 5 juni. van 1 juli t.e.m. 31 augustus.
van 1 t.e.m. 6 november. van 23 t.e.m. 31 december
Tussenseizoen: van 1 t.e.m. 3 april, van 18 t.e.m.
28 april. van 2 t.e.m. 25 mei. van 29 mei t.e.m.
3 juni. van 6 t.e.m. 30 juni. van 1 september t.e.m.
31 oktober
Laagseizoen: van 9 januari t.e.m. 27 februari,
van 7 t.e.m. 31 maart. van 7 november t.e.m.
22 december
Standaard suite

1 nacht
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