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Onze selectie

Waterpret: in en op het water

TO ERIS M EVlAAND EREN

Inhoudstafel (waterpret: in en op het water)
ANTWERPEN
Herentals

Hidrodoe

1

Lier

LAGO Lier De Waterperels

2

Mechelen

De Nekker: Zwembad De Nekkerpool

3

Mol

Sunparks Kempense Meren: Aquafun

4

Retie

Afvaarten Kleine Nete

5

Beringen

Snorkelen bij TOOI

6

Lommel

Center Parcs De Vossemeren: Aqua
Mundo
Center Parcs Erperheide: Aqua
Mundo
LAGO Pelt Dommelslag: subtropisch
zwem pa rad ijs

7

LIMBURG

Peer
Pelt

8
9

OOST-VLAANDEREN
Beveren-Waas

10

LAGO Beveren De Meerminnen:
subtropisch zwemparadijs
Benelux Rederij N.V. Boottochten
over de Leie
Baat in Gent

12

Kajaks Korenlei

13

Kanovaren in hartje Gent

14

LAGO Gent Rozenbroeken:
subtropisch zwemparadijs
Rederij de Gentenaer BVBA

15

Oudenaarde

The Outsider Cablepark

17

Wachtebeke

Provinciaal Domein Puyenbroeck:
zwembad

18

LAGO Brugge Olympia: subtropisch
zwemparadijs
Center Parcs Park De Haan: Aqua
Mundo, Minigolf en Baluba
Plopsaqua De Panne

19

Gent

11

16

WEST-VLAANDEREN
Brugge
De Haan
De Panne

20
21

Diksmuide

Fluistervaren en broekwandelen in De

22

Blankaart
leper

Bellewaerde Aquapark

23

Koksijde (Oostduinkerke)

Sunparks Oostduinkerke: Aquafun

24

Kortrijk

LAGO Kortrijk Weide

25

Oostende

Thornton Noordzeecruise

26

Vissen op zee

27

Zee-excursie Oostende

28

Havenrondvaart Zeebrugge

29

Plopsaqua Landen-Hannuit

30

Zeebrugge

LUII<
Hannuit

~ Haanheuvel 7 - 2200 Herentals / www.hidrodoe.be

Hidrodoe
Spitter, spetter, spat! Welk
kind speelt er nu niet
graag met water? Iedereen
toch! Een familie-uitstap
naar Hidrodoe is een
supergoed idee.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op woensdag en zaterdag.
behalve in juli en augustus (alle dagen open)
- Gesloten op 1 januari. 17 april en 25 december
- Gesloten van 4 t.e.m. 11 september

OPENINGSUREN
- Telkens van 9.30 u. tot 17 u.

WANNEER RESERVEREN

Want hier speel je met water én
tegelijkertijd leer je fantastisch veel
nieuwe dingen over water. Meer
dan 120 leuke doe-opstellingen en
experimenten staan op jou te wachten.
Kom zelf experimenteren en ontdek
hoe fantastisch water is.

- Individuen: 1 dag op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Herentals
- Vanaf het station nog 20 min. te voet
OF
- In Herentals belbus 946 lop voorhand
reserveren)
- Afstappen aan halte "Herentals Sportpark"
- Van bushalte nog 10 min. te voet

Je kan het combineren met een leuke
wandeling in het bos. Ontdek de
geheimen van de natuur. We hebben
een wandelboekje speciaal voor kleuters
en eentje voor grotere kinderen. Of kies
voor de leuke smartphone-wandeling.

EXTRA INFO
- Een wandelboekje kan je kopen aan de kassa.
- Picknick mogelijk bij aankoop van een drankje.
- De prijzen aan sociaal tarief zijn niet cumuleerbaar met andere kortingen.
- Parkeren is mogelijk op de parking van Sport
Vlaanderen/H idrodoe.
- Van zodra de situatie rond Covid19 verandert.
zijn ook groepen terug welkom in Hidrodoe.

Na afloop kan je rustig uitblazen in
het watercafé voor een hapje en een
drankje. Na een dagje Hidrodoe heeft
water voor jou geen geheimen meer.
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PRIJZEN

GRATIS

PER PERSOON

INDIVIDUEEL
t.e.m. 2 jaar

gratis

van 3 t.e.m. 12 jaar

C3,90

van 13 t.e.m. 59 jaar

CS,10

vanaf60jaar

C3,90

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Groepsbegeleiders: gratis vanaf IS personen
Mensen met een beperking: € 3.30

Tot watert
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~ Kazernedreef 100 - 2500 Lier / www.lago.be/lier

LAGO Lier De Waterperels
(groepen van max. 10 personen)
Een dagje vakantieplezier
dichtbij huis vind je bij
LAGO Lier De Waterperels!

OPENINGSUREN
Tijdens schoolweken:
- Weekdagen van 8.30 u. tot 21.30 u.
- Zaterdag van 10 u. tot 19 u.
- Zon- en feestdagen van 9 u. tot 18 u.
Tijdens schoolvakanties:
- Weekdagen van 10 u. tot 21.30 u.
- Zaterdag van 10 u. tot 19 u.
- Zon- en feestdagen van 9 u. tot 18 u.

Lago De Waterperels. een
recreatiezwembad voor waterplezier
voor iedereen. Sportief in het grote
bad of buitenbad, adrenaline in de
spetterende wildwaterbaan. de unieke
bandenglijbaan of over de golven
vliegen in het golfbad. Alles kan. De
kleinsten kunnen zich uitleven in de
kinderwereld en het peuterbad of
racen tegen mama of papa op de
glijbaan (buiten) Ontspannen kan
in de sauna of het stoombad. Grote
of kleine honger? Geen probleem.
hiervoor kan je in Je badpak terecht
op ons zwemmersterras Hier kan Je op
aanvraag ook kinderfeestjes reserveren.

Trein naar Lier
- Vanaf het station nog 650m te voet
OF
- In Lier bus 1 richting Lier Herderin, bus 3
richting Kessel, bus 135 richting Wilrijk, bus 550
richting Mechelen of bus 555 richting Rumst
- Afstappen aan de halte "Dungelhoeff'
- Van bushalte nog 450m te voet

WANNEER GELDIG

EXTRA INFO

-

Van 10 januari t.e.m. 27 februari
Van 7 maart t.e.m. 15 juli
Van 15 augustus t.e.m. 4 september
Van 9 t.e.m. 24 september
Van 1 oktober t.e.m. 23 december

56

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 dag op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand
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GRATIS

OPENBAAR VERVOER

- Vergeet je identiteitskaart niet mee te brengen.
- Iedere bezoeker moet het intern reglement (te
vinden op onze website) naleven. Bij overtredingen
moetje het bad verlaten zonder terugbetaling.
- Let op correcte zwem kledij!
- Eigen eten of drank wordt niet toegestaan.

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
(MAX. 10 PERS.)
t.e.m. 3 jaar

(1,40

van 4 t.e.m. 11 jaar

(6,30

van 12 t.e.m, 17 jaar

(6,90

vanafl8 jaar

(8,00

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Mensen met een beperking:€ 5,25
Studenten: € 4,80

~ IL-l)[PEENVJ:,,1Jit:NT /·\Ki'I\ITi!', OPDAGUITSTAP
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Nekkerspoel-Borcht 19 - 2800 Mechelen / w w w. denekker.be/de-nekkerpool.htm l

De Nekker:
Zw-embad De Nekkerpool
Zin in een frisse duik?
Kom dan naar
De Nekkerpool!
Ons indoorzwembad bestaat uit 3
verschillende baden: een recreatiebad.
doelgroepenbad en wedstrijdbad. Van
baby. peuter en kleuter over scholen
en clubs tot volwassenen. senioren.
mensen met een beperking en
rolstoelgebruikers: iedereen welkom!

.1

WANNEER GELDIG
- Van 7 januari t.e.m.18 december

V V V V V

JAN

OPGELET: mogelijks zijn er zwemblokken waarbinnen jouw zwem moment kan plaatsvinden.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 3 dagen op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER

MRT

APR

MEI

JUN

.1

V V V V V

OPENINGSUREN
- Van maandag t.e.m. vrijdag: van 8.30 u. tot 21.30 u.
- Op zaterdag en zondag: van 9 u. tot 21 u.
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Trein naar Mechelen-Nekkerspoel
- Vanaf het station nog 1 km te voet

BETALEND

GRATIS

GRATIS

€5,00

PRIJZEN

PER PERSOON

EXTRA INFO
- Denk eraan om vanaf12jaar je identiteitskaart
mee te brengen. Zonder identiteitskaart krijg je
geen toegang tot het domein.
- In het zwembad is het verplicht aansluitende
zwemkledij te dragen tot boven de knie en
elleboog.
- Bij de goedkeuring van je reservatie krijg je
een 109-nummer, dit nummer geef je door aan
de receptie.

, t"·f-1,;

'/VM I

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 3 jaar

gratis

van 4 t.e.m. 5 jaar

(0,50

van 6 t.e.m. 12 jaar

(2,00

vanaf13 jaar

(3,00

Begeleiders mensen met een beperking: gratis

OPDAGUITSTAP

PAG-. 3

Postelsesteenweg 100 - 2400 Mol / www.dagjesunparks.be/kempensemeren

Sunparks Kempense Meren: Aquafun
Subtropisch genieten in
het hart van de Kempen!
Waterpret beleef je het hele Jaar door
in het subtropisch zwemparadijs
Aquafun. Hier beleeft de hele familie
urenlang waterplezier. Roetsj van de
glijbaan. trotseer de wilde golven van
het golfslagbad. Of laat je meevoeren
door de waterversnellers. Ook baby's en
peuters beleven dolle pret in het babyen kinderbad.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Voor de exacte openingsdagen:
kijk op de website

OPENINGSUREN
- Hoogseizoen (schoolvakanties en weekend):
van 10 u. tot 20 u.
- Laagseizoen: van 10 u. tot 18 u.
- 10 minuten voor sluiting wordt iedereen stilaan
verzocht het zwembad te verlaten

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 dag op voorhand
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BETALEND

GRATIS

GRATIS

€ 6,00

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Mol
- In Mol belbus 921 (op voorhand reserveren)
- Afstappen aan halte "Mol Ecocentrum"
- Van bushalte nog 700m te voet

EXTRA INFO
- Betalen aan de receptie in het hoofdgebouw.
- Lockers:€ 1,00 (waarborg)

PRIJZEN

PER PERSOON

t.e.m. 2jaar

gratis

van 3 t.e.m. 12 jaar

( 7,50

vanafl3 jaar

(9,00

Groepsbegeleiders: gratis vanaf IS personen
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Watermolen - 2470 Retie / www.kempenkajaks.be ~

Afvaarten Kleine N ete
Ontdek de Kempen op
een originele manier!
Kempen Kayaks biedt je de mogelijkheid
om te genieten in een stukje Kempense
natuur De Nete is een traag rustig
riviertje waar Jong en oud zich kan
vinden. De mogelijkheid tot meerdere
combinaties maakt dat wij je een hele
dag plezier kunnen bezorgen. Aarzel
niet en reserveer vandaag je bootje.

WANNEER GELDIG
- Van 19 maart t.e.m. 9 oktober

.'

X

X

JAN

FEB

MRT

OPENINGSUREN

~

~

~

- Aankomen voor avondschemer
- Om zeker te zijn van opening (gelet op de waterstanden): aarzel niet om ons te contacteren

JUL

AUG

SEP

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 3 dagen op voorhand
- Groepen: 3 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Geel
- In Geel bus 380 of381 richting Arendonk
- Afstappen aan halte "Retie Brasel"
- Vanaf de bushalte nog 1.7 km te voet
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EXTRA INFO
- Vergeet zeker nietje telefoonnummer en uur van
vertrek te vermelden!
- Enkel bij de start in Retie en haltes Kasterlee en
halte Bobbejaanland is er mogelijkheid tot eten.
- Huisdieren: kies steeds een boot zodat je huisdier voldoende ruimte heeft.
- Bij taverne Netherust is er een mogelijkheid tot
snookergolf en minigolf.

GRATIS

GRATIS

PRIJZEN

PER STUK

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
Enkele kayak (1 pers.)

( 10,00

Dubbele kayak (2 pers.l

( 12,50

Kano (3 pers.l

( 14,50

Voor het gebruik van emmer. vest of fietsvervoer:
extra te betalen
emmer: € i.so
vest:€ 1,00
fietsvervoer: € 2,00
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Snorkelen bij TODI
De ultieme
snorkel beleving!

WANNEER GELDIG
- Telkens op woensdag. vrijdag. zaterdag en
zondag
- Tijdens schoolvakanties: alle dagen open

TODI creëerde in Beringen. België een
unieke ervaring waarbij bezoekers actief
en emotioneel betrokken raken. Bij
TODI is het mogelijk om in optimale en
veilige omstandigheden te snorkelen
tussen een bijzondere samenstelling
van ·s werelds mooiste tropische
zoetwatervissen.
We zullen ruim 30 verschillende
soorten vissen hebben en in totaal
meer dan 5000 Onze vissen zwemmen.
schuilen en broeden tussen levensechte
decorelementen zoals grotten. een
mijngang. autowrakken en zelfs
een onderwatercafé. Dat maakt van
TODI het meest verrassende indoor
duikcentrum in Europa.

84

OPENINGSUREN
- Telkens van 12 u. tot 18 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 2 dagen op voorhand
- Groepen: 3 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Beringen
- In Beringen bus 58 richting Lommel
- Afstappen aan halte "Beringen-Mijnen"

EXTRA INFO
- Meld je aan bij de onthaal balie op het tijdstip
dat vermeld staat op je reservatiebewijs.
- Een snorkelsessie geeft 2 uur toegang tot de
'Experience Zone·.
- Snorkelmasker. duikpak en vinnen zijn inbegrepen in de prijs.
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INDIVIDUEEL EN GROEPEN
2 uur snorkelen

01,00

Elzen 145 - 3920 Lommel / www.dagjecentergarcs.be/vossemeren

Center Parcs De Vossemeren:
AquaMundo
Een dagje uit naar De
Vossemeren is een dagje
uit om niet te vergeten.
Een dagje uit naar Center Parcs
De Vossemeren is alles wat je van
een heerlijke dagje weg verwacht!
In het veilige Kinder-doe-bad hebben
de kleintjes de tijd van hun leven.
Snelheidsduivels amuseren zich kostelijk
met de razendsnelle afdaling van de
wildwaterbaan of in de supercoole
glijbaan de Monkey Splash.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op 1 januari, 17 en 18 april, 26 mei,
5 juni, 1 en 11 november, 25 december
- Voor de exacte openingsdagen:
kijk op de website

OPENINGSUREN
- Voor de exacte openingsuren: kijk op de website

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 3 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
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BETALEND

Trein naar Lommel
- In Lommel belbus 713 (op voorhand reserveren)
richting Lommel Vreyshoring
- Afstappen aan halte "Lommel vossemeren"
- Van bushalte nog 900m te voet

EXTRA INFO
- Toegang tot de binnenspeeltuin is niet in
de prijs inbegrepen. De prijs hiervoor bedraagt
€ 4,00 voor volwassenen (vanafl2 jaar) en
€ 8,00 voor kinderen (3 t.e.m. 11 jaarl.
- Aanmelden op maandag en vrijdag
bij de lnfodesk (ingang Aqua Mundol.
- Aanmelden op overige dagen bij de receptie
( hoofdgebouw ingang par kl.

BETALEND

€ 6,00

PRIJZEN

GRATIS

PER PERSOON

INDIVIDUEEL
t.e.m. 2jaar

gratis

van 3 t.e.m. 11 jaar

(10,50

vanaf12 jaar

(12,50

Deze prijzen zijn maximumprijzen. De inkomprijs is afhankelijk van de bezetting van het
park en de periode" en schommelt voor een
kind tussen de minimumprijs van € 5,S0 en de
maximumprijs van € 10,50 en voor een volwassene tussen de minimumprijs van€ 6,50 en de
maximumprijs van € 12,50. l•de periode met
prijzen die het park hanteert, kan je terugvinden
op de website)
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Erperheidestraat 2 - 3990 Peer / www.dagjecenterparcs.be/erperheide

Center Parcs Erperheide:
AquaMundo
Geniet van een dagje
vakantie bij Center Parcs
Erperheide!
Een dagje zwemmen bij Center Parcs
Erperheide is alles wat je van een
heerlijk dagje weg verwacht! Snelle
stromingen. bochten. hobbels ...
Snelheidsduivels amuseren zich kostelijk
met de razendsnelle afdaling van de
wildwaterbaan.
In het veilige Kinder-doe-bad hebben
de kleintjes de tijd van hun leven.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Voor de exacte openingsdagen:
kijk op de website

OPENINGSUREN
- Voor de exacte openingsuren: kijk op de website

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 3 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Neerpelt
- In Neerpelt bus 33 naar 't Poorthuis te Peer
- Daar overstappen op bus 302 richting Maaseik
- Afstappen aan halte "Grote-Brogel Smeetshof'
- Van bushalte nog ongeveer 20 min. te voet

EXTRA INFO
- Toegang tot de binnenspeeltuin BALUBA is niet
in de prijs inbegrepen.
- Prijs BALUBA Speelwereld:
€ 6,50 per kind (3 t.e.m. 11 jaar) en€ 3,00 per
volwassene (vanafl2 jaar).
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BETALEND

BETALEND

€ 6.00

PRIJZEN

OKT

PER PERSOON

INDIVIDUEEL
t.e.m.2jaar

gratis

van 3 t.e.m. 11 jaar

€10,50

vanafl2jaar

(12,50

Deze prijzen zijn maximumprijzen. De inkomprijs is afhankelijk van de bezetting van het
park en de periode- en schommelt voor een
kind tussen de minimumprijs van € 4,00 en de
maximumprijs van € 10,50 en voor een volwassene tussen de minimumprijs van€ 5,00 en de
maximumprijs van € 12.50. hde periode met
prijzen die het park hanteert, kan je terugvinden
op de website!
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Pelt Dommelslag:
subtropisch zwemparadijs

LAGO

<groepen van max. 10 personen)
Meer water, meer plezier,
bij Lago Pelt Dommelslag!
Lago Pelt Dommelslag is zoveel meer
dan enkel een zwembad1
Wij bieden een unieke beleving
voor jong en oud' Laat Je verrassen
door het zinnenprikkelend aanbod:
een recreatiebad met spectaculaire
wildwaterbaan. buitenbad. kinderbad
met waterspeeltuin .... en een wellness
met sauna's. bubbelbad. stoombad en
zo veel meer Ben jij het sportieve type.
dan kan je terecht in het sportbad.

WANNEER GELDIG
- Heel het jaar door
- Gesloten op 1 januari, 1 en 2 september &
24, 25 en 31 december
- Voor de exacte openingsdagen:
kijk op de website

OPENINGSUREN
- Voor de exacte openingsuren: kijk op de website

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 week op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand
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GRATIS

GRATIS

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

EXTRA INFO
- Opgelet: kinderen jonger dan 10 jaar moeten
verplicht vergezeld zijn van een volwassene.
- Kledingvoorschriften en intern reglement:
www.lago.be/ pelt/praktisch.
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PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
IMAX. 10 PERS.I
(2,30
t.e.m. 3 jaar
van 4 t.e.m. 15 jaar

€ 5,60

van 16 t.e.m. 64 jaar

U,20

vanaf65jaar

H,00
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Pastoor Steenssensstraat 108a - 9120 Beveren-Waas / www.lago.be/beveren

LAGO Beveren De Meerminnen:
subtropisch zw-emparadijs
(groepen van max. 10 personen)
LAGO Beveren
De Meerminnen biedt
voor elk wat wils.
Een spetterende wildwaterbaan. een
magische familieglijbaan en een
wervelend golfbad zijn nog maar
enkele van de geweldige activiteiten
die je er kan beleven. Of kom tot rust
in de warme lagune. met sauna's en
stoombad. Grote dorst of kleine honger
tijdens je zwernplezier? Hiervoor kan je
altijd terecht op het zwemmersterras.

WANNEER GELDIG
- Van 3 januari t.e.m. 25 februari
- Van 7 maart t.e.m. 15 juli
- Van 15 augustus t.e.m. 23 december

WANNEER RESERVEREN

V V

- Individuen: 1 dag op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

JAN

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Beveren
- Vanaf het station nog 2 km te voet
OF

Trein naar Lokeren
- In Lokeren bus 81 of82 richting Antwerpen
- Afstappen aan halte "Vijfstraten"
- Vanaf bushalte nog 1 km te voet

EXTRA INFO
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- Ben je 12 jaar of ouder? Breng dan zeker je
identiteitskaart mee.
- LET OP: groepen zijn toegelaten tot max.10
personen.

GRATIS

PRIJZEN

GRATIS

GRATIS

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
(MAX. 10 PERS.)

OPENINGSUREN
Tijdens schoolweken:
- Weekdagen (behalve woensdag):
van 16 u. tot 21.30 u.
- Op woensdag van 13.30 u. tot 21.30 u.
- Weekend: van 10 u. tot 19 u.
Tijdens schoolvakanties:
- Weekdagen: van 10 u. tot 21.30 u.
- Weekend: van 10 u. tot 19 u.

t.e.m. 3 jaar

gratis

van 4 t.e.m. 15 jaar

(6,00

van 16 t.e.m. 54 jaar

(8,30

vanaf 55 jaar

(7,30

Inwoners van Beveren genieten van een specifiek
reductietarief:
t.e.m. 3 jaar: gratis
van 4 te.m. 15 jaar: € 4.70
van 16 t.e.m. 54 jaar: € 6.80
vanaf 55 jaar: € 5,80

Voor de exacte openingsuren: kijk op de website.

Reductietarieven voor inwoners die niet in
Beveren wonen:
Mensen met een beperking en studenten: € 6,80

Mensen met een beperking en studenten: € 5.80

~ lEDFRFEN VFRf,iENr· \/AJ<i\NTlf· / OP DAGUITSTAP
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Reco llettenlei 32 - 9000 Gent/ w w w .benelux-rederij.co m

Benelux Rederij N.V.
Boottochten over de Leie
Onvergetelijke cruise over
de wondermooie Oude
Leie!
Ontdek de prachtige Leie. de "Golden
River". de mooiste rivier van Vlaanderen.
gekenmerkt door haar kronkelende
vorm, de natuur. de schitterende
vergezichten en de mooiste villa's van
Sint-Martens-Latem en orngevingl
De boot vertrekt vanuit Gent Centrum
en vaart via Afsnee. Drongen en SintMartens-Latem tot in Baarle en terug.
Je kunt lunchen en er is een uitgebreide
bar aan boord.

Af- of opstappen in Sint-Martens-Latem:
enkel op aanvraag voor groepen:
Wat?
12 u.: Start inscheping - Recollettenlei
te Gent
12.45 u.: Uiterlijk uur van inscheping
13 u.: Vertrek afvaart van de Leie
17 u.: Aankomst te Recollettenlei te Gent

WANNEER GELDIG

.1 .1

- Van mei t.e.m. september: elke dinsdag en zaterdag
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OPENINGSUREN

X

X

X

JUL
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SEP
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NOV
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- Vertrek: inschepen tussen 12 u. en 12.45 u.
- Aankomst: 17 u.
- Kantoor geopend van 10 u. tot 12 u. en in de
namiddag na afspraak

WANNEER RESERVEREN

. . .

MEI

JUN

■ m

- Individuen: minstens 1 week op voorhand
- Groepen: minstens 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Cient-Sint-Pieters
- In Gent-Sint-Pieters
tram 1, afstappen aan halte "Korte Meer"
of tram 2. afstappen aan halte "Zonnestraal"
- Vanaf de tramhalte nog 200m te voet

EXTRA INFO
- Aanmelden rechtstreeks aan boord vanaf12 u.
- Betaling enkel met cash geld.

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL
t.e.m. 2jaar

gratis

van 3 t.e.m. 11 jaar

(10,50

vanaf12 jaar

(18,90

GROEPEN IMIN. 20 PERS.)
t.e.m. 2jaar

'

gratis

van 3 t.e.m. 11 jaar

(10,50

vanaf12 jaar

(17,50

Picknick en eigen drank zijn niet
toegestaan
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Boat in Gent
Een stadsrondvaart
in Gent. de stad van
7 waterlopen.

WANNEER GELDIG

V V V V V V

- Het hele jaar door
- Gesloten op 1 januari en 25 december

JAN

Wil je een leuke en grondige verkenning
van héél de stad? Boat in Gent laat je
90 minuten genieten van de mooiste
bezienswaardigheden uit het heden en
het verleden: de Chinese theehuisjes. de
Bijloke. het justitiepaleis. de opera. de
Vooruit en nog veel meer:

- Elke dag van 10 u. tot 17 u.
- Uur van afvaart kan je zelf reserveren, maar het
is heel belangrijk datje stipt aanwezig bent

WANNEER RESERVEREN
- Groepen: 3 dagen op voorhand

MRT

APR

MEI

JUN

V V V V V V

OPENINGSUREN

Boat in Gent vaartje gedurende 50
minuten doorheen het middeleeuwse
Gent met zijn uitgebreid scala aan
monumenten: gildehuizen. het
Gravensteen.'t Prinsenhof. een vismijn
en een indrukwekkend vleeshuis. 13de_
eeuwse kloosters. de oude graanhaven ...

FEB

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

■

OPENBAAR VERVOER
Trein naar <ient-Sint-Pieters
- In Gent-Sint-Pieters tram 1 richting centrum
- Afstappen aan halte "Gravensteen"
- Van tramhalte nog som te voet

PRIJZEN

PER PERSOON

RONDVAART 50 MIN. GROEPEN IMIN. 10 PERS.)
t.e.m. 11 jaar

(6,00

van 12 t.e.m. 59 jaar

(6,50

vanaf60jaar

(6,00

RONDVAART 90 MIN. GROEPEN IMIN. 20 PERS.)
t.e.m. lljaar

~ iFDEP.EEN VHl.DlENT VAKANTlF

!

OP DAGUITSTAP

(10,00

van 12 t.e.m. 59 jaar

( 10,50

vanaf60jaar

(10,00
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Sint-Michielsplein 21 - 9000 Gent/ www. kajakskorenlei.be

Kajaks Korenlei

NIEUW

Ontdek Gent vanop het
water!

WANNEER GELDIG

Huur een kajak voor 3 uur en ontdek
Gent op een verrassende manier.
Gelegen in het historische centrum van
Gent. waar vroeger de middeleeuwse
haven lag.
Vertrek en aankomst aan Hostel
U ppelink. gelegen op de hoek van de
Sint-Michielsbrug en de Korenlei.

- Van maart t.e.m. oktober (behalve bij extreme
weersomstand ighedenl

OPENINGSUREN
- Vertrektijden: elk halfuur
- Eerste vertrektijd: om 9 u.
- Laatste vertrektijd: om 19 u.

WANNEER RESERVEREN

X

X ../ ../ ../ ../
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- Individuen: 1 week op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Cient-Sint-Pieters
- In Gent-Sint-Pieters tram 1 richting Evergem
- Afstappen aan halte "Korenmarkt"
- Van tramhalte nog 200m te voet
OF
Trein naar Cient-Dampoort
- In Gent-Dampoort bus 3 richting Mariakerke
- Afstappen aan halte "Korenmarkt"
- Van bushalte nog 200m te voet

PRIJZEN

PER KAJAK

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
IMAX. 11 PERS.l
Eénpersoonskajak

< 11,50

Tweepersoons kajak

( 18,00

EXTRA INFO
- Er worden vooral tweepersoonskajaks verhuurd.
- Geef een correct e-mailadres en telefoonnummer
door.
- De kajaks worden op voorhand via overschrijving betaald. Na reservatie wordt een betalingsuitnodiging verstuurd.
- Geef het exacte aantal deelnemers door
(max. 11 pers.)
- Groepen met kinderen: noteer de leeftijd van de
kinderen in de aanvraag.
- Minderjarigen mogen enkel in een kajak samen
met een volwassene.
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Kanovaren in hartje Gent
Huur een kano en stap
'via ons achterdeurtje' het
water in.
Geniet 3 uur lang en ontdek - op eigen
tempo - hartje Gent of de Leiestreek.
We hebben kano's voor 2 of 4 personen.
Kuiperskano is gelegen in de Kuiperskaai
aan 'de Krook' (nieuwe bibliotheek)

NIEUW

WANNEER GELDIG
- Van 1 mei t.e.m, 31 oktober
- Niet mogelijk op dinsdag, woensdag en donderdag (uitgezonderd 19, 20 en 21 jul il

OPENINGSUREN
- Telkens tussen 9 u. en 19 u.
- Startuur en startdatum zijn altijd bespreekbaar

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 2 dagen op voorhand
- Groepen: 3 dagen op voorhand

X

X

X

JAN

FEB

MRT

X -../ -../
APR

MEI

JUN

-../ -../ -../ -../ X

X

JUL

DEC

■■·- · ■
AUG

.

SEP

OKT

NOV

. 1

''

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Gent-Sint-Pieters
- In Gent-Sint-Pieters tram 2 richting Melle Leeuw
- Afstappen aan halte "Gent Lippensplein"
- Vanaf tramhalte nog 1 min. te voet

PRIJZEN

PER KANO

INDIVIDUEEL EN GROEPEN

EXTRA INFO
- Geef bij de aanvraag het gewenste vertrekuur
door: 9 u"12.30 u. of16 u. (of op afspraak)

~ IEDEP.FFN VEP.D!ENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP

Tweepersoons kano (3 u.l

C 24,50

Vierpersoonskano (3 u.l

C 31,50
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Gent Rozebroeken:
subtropisch zwemparadijs

LAGO

(groepen van max. 10 personen)
Het subtropisch
zwemparadijs biedt een
unieke beleving voor jong
en oud!

WANNEER RESERVEREN

WANNEER GELDIG
- Van 10 januari t.e.m. 27 februari
- Van 7 maart t.e.m.10 juli
- Van 8 augustus t.e.m. 23 december

- Op weekdagen (behalve maandag): van 13.30 u.
tot 21.30 u.
- Op maandag: van 13.30 u. tot 19 u.
- Op zaterdag: van 9 u. tot 19 u.
- Op zon- en feestdagen: van 9 u. tot 18 u.

.1 .1

V V V

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Gent-Dam poort

JUL

OF

- In Gent-Dampoort bus 17 of18 richting Oostakker
- Afstappen aan halte "Sint Amandsberg-lefCrickstraat"
- Vanaf bushalte nog 100m te voet
OF

AUG

SEP

- LET OP: groepen zijn toegelaten tot max. 10
personen.
- Voor de toegelaten badkledij: kijk op
www.lago.be/gent/praktisch en selecteer
"Regels en Voorschriften"
- Voor het intern reglement: kijk op
www.lago.be/gent/ i ntern-regle ment

V V V
APR

OKT

MEI

JUN

.1

NOV

DEC

■li1 ID■lil
GRATIS

- In Gent-Dampoort bus 38. 39. 70. 76, 77
- Afstappen aan halte "Sint Amandsberg-Dienstencentrum"
- Vanaf bushalte nog 800m te voet

EXTRA INFO

OPENINGSUREN
Tijdens schoolweken:

MRT

JAN

- Vanaf het station nog 1,2 km te voet
Laat je verrassen door het
zinnenprikkelend aanbod van LAGO
Gent Rozebroeken: wildwaterbanen.
glijbanen. buitenbaden. kinderbaden
met waterspeeltuin. warme lagune.
sauna's en nog zoveel meer.

.1

! V
FEB

- Individuen: 3 dagen op voorhand
- Groepen: 3 dagen op voorhand

PRIJZEN

GRATIS

GRATIS

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
(MAX. 10 PERS.)
t.e.m. 3 jaar

gratis

van 4 t.e.m. 11 jaar

(6,40

van 12 t.e.m. 64 jaar

(8,40

vanaf 65 jaar

(7,80

Tijdens schoolvakanties:
- Op weekdagen: van 10 u. tot 21.30 u.
- Op zaterdag: van 9 u. tot 19 u.
- Op zon- en feestdagen: van 9 u. tot 18 u.
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Groentemarkt of Graslei - 9000 Gent / www.rederijde~entenaer.be

Rederij de Gentenaer BVBA
Fantastische boottocht
in de Gentse binnenstad.
Aan de voet van het Waterhuis aan de
Bierkant kan je inschepen voor een
rondvaart van 50 minuten via Leie. Lieve
en Schelde tot de Reep.

.1 .1 .1

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- In januari, februari en maart gesloten op
woensdag en donderdag
- Gesloten op 1 en 2 januari & op 24, 25 en 31
december
- Gesloten van 1 t.e.m. 8 mei
- Gesloten van 21 t.e.m. 25 november (wegens
waterverlagi ngl

OPENINGSUREN

JAN

FEB

MRT

V
APR

V V V V
JUL

AUG

■

- Van 1 januari t.e.m. 31 maart & van 16 oktober
t.e.m. 31 december: van 11 u. tot 16 u.
- Van 1 april t.e.m. 15 oktober: van 11 u. tot 18 u.

SEP

OKT
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V

MEI

JUN

!

V

NOV

DEC

■
.

■

1

GRATIS

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 3 dagen op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Gent-Sint-Pieters
- In Gent-Sint-Pieters tram 1 richting Wondelgem
of Evergem
- Afstappen aan halte "Gravensteen"
- Vanaf tramhalte nog som te voet

t.e.m. 11 jaar

(4,20

van 12 t.e.m. 25 jaar

(5,90

van 26 t.e.m. 64 jaar

(6,30

vanaf65jaar

( 5,90

OF

Trein naar Gent-Dam poort
- In Gent-Dam poort bus 3 richting Mariakerke
Post
- Afstappen halte "Korenmarkt"
- Vanaf bushalte nog 200m te voet

~ iH)FJ.zF.f:'.N \fFPDiENT \/AKANTIF / OP DAGUITSTAP
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The Outsider Cablepark
Kom waterskiën en
wakeboarden bij
The Outsider Cablepark
in Oudenaarde!

WANNEER GELDIG
- Van I april t.e.m. 30 oktober
- In juli en augustus: alle dagen open
- In april, mel.junl en september: gesloten op
maandag en dinsdag (uitgezonderd feestdagen)
- In oktober: gesloten op maandag, dinsdag en
donderdag

Een waterskikabelbaan biedt de
mogelijkheid om te kneeboarden,
waterskiën of wakeboarden. Hierbij
maakt de waterskiër een 'droge· start
vanaf het startplatform, dat haaks op
de omloopkabel staat Wanneer je in
het water valt dan zwem je naar de
oever en wandel je terug. Zo ben je
klaar voor een nieuwe start
In Oudenaarde worden twee
kabelbanen voorzien. Een 2.0 kabel baan
voor beginners en een 5.0 kabelbaan
voor de meer gevorderden. Op deze
manier zorgen we ervoor dat iedereen
aan bod komt en dat iedereen op zijn
of haar niveau kan komen waterskiën of
wakeboarden.

X

X

X V V V

JAN
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MRT

V V V
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X

X

OKT

NOV
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'.

JUN

OPENINGSUREN
- Voor de exacte openingsuren: kijk op de website

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 5 dagen op voorhand

GRATIS

GRATIS

GRATIS

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Oudenaarde
- Vanaf het station 30 à 40 min. te voet
OF
- In Oudenaarde belbus 460 (te reserveren vanaf
14 dagen tot minimum I uur voor de verplaatsing)

EXTRA INFO
- In geval van sterke wind of slechte weersomstandigheden communiceren wij steeds op onze
Facebookpagina wanneer de kabelbaan sluit.

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL TOT 1U. KABELBAAN
van 8 t.e.m. 15 jaar

(24,00

vanafl6 jaar

(27,30

INDIVIDUEEL TOT 2U. KABELBAAN
van 8 t.e.m. 15 jaar

( 29,90

vanafl6 jaar

(33,10

Alle prijzen zijn inclusief huur materiaal:
wakeboard, kneeboard, ski's, wetsuit, helm &
reddingsvest

154

$)

lf<DFREFN '✓FRf>!RNT ✓Al<ANTH2 / OP DAGUITSTAP

PA&. i 1

Provinciaal Domein Puyenbroeck:
zwembad
Zalig zwemmen
in een fantastisch
provinciedomein.

WANNEER GELDIG
- Van 3 januari t.e.m. 30 juni & van 1 september
t.e.m. 30 december
- Gesloten op Pasen en paasmaandag
- Gesloten op 25 en 26 december

Het zwembad van het provinciaal
domein Puyenbroeck is de ideale
locatie voor een verfrissende duik. In de
zomer kan je zowel binnen als buiten
zwemmen. Met een competitiebad.
familieglijbaan. stroomversnelling,
peuterbad. glijbaantjes, .. is er voor
ieder wat wils.
Gelegen in het prachtige domein kan
je je zwem beurt combineren met een
bezoekje aan de speeltuin, dierenpark,
roeivijver of minigolf Een niet te
kloppen daguitstapl

OPENINGSUREN
- Voor de exacte openingsuren: kijk op de website
- Laatste toegang 30 min. voor sluitingsuur

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 dag op voorhand
- Groepen: 3 dagen op voorhand
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GRATIS

GRATIS

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Cient-Sint-Pieters of
Cient-Dampoort
- In Gent bus 76 richting Lochristi-Wachtebeke
- Afstappen aan eindhalte
- Van bushalte nog lO0m te voet

EXTRA INFO
- Tijdens juli en augustus is het niet mogelijk om
te boeken aan het kortingstarief.
- Bezoekers dienen zich aan te melden met hun
identiteitskaart.
- Kinderen jonger dan 12 jaar moeten vergezeld
zijn van een toezichthoudende volwassene.
- Tijdens warm weer is het aangeraden een parasol mee te brengen.
- De stoomcabines en whirlpools zijn apart te
betalen.

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL
t.e.m. 3 jaar

gratis

van 4 t.e.m. 11 jaar

(2,00

van 12 t.e.m. 64 jaar

(2,50

vanaf 65 jaar

(2,00

GROEPEN (MIN. 10 PERS.)
t.e.m. 3 jaar

gratis

van 4 t.e.m. 11 jaar

(1,60

vanaf12jaar

(2,00

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Groepsbegeleiders: gratis vanaflS personen

~ !f:DEFd:lëN \/ERf',iFl'll V1\ff M•JTII'< / OP DAGUITSTAP
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LAGO Brugge Olympia:

subtropisch zwemparadijs
(groepen van max. 10 personen)
Steeds 30°C in ons LAGO
zwemparadijs!
Het subtropisch zwemparadijs biedt een
unieke daguitstap voor jong en oud. Je
vindt er onder meer een interactieve
kinderwereld. verwarmde buitenbaden.
een buitenwhirlpool en -sauna, een
unieke wildwaterbaan. golfslagbad. een
sauna en stoomhut en drie sensationele
glijbanen.
Magie Twice: maak je klaar voor een
spannende race met z'n twee. Wie
bereikt als eerste de finish? Magie
Jump: ontsnap aan de haai en beleef
een waanzinnige rit die lang blijft
nazinderen. Magie Tube: slinger op
een band door de bochten. alleen of
met twee en tik zoveel mogelijk touch
points onderweg.
Van sporten en plezier maken krijg
je honger. geniet dus van een lekkere
snack en een deugddoend drankje op
het zwemmersterras.

WANNEER GELDIG
- Van 3 januari t.e.m. 27 februari
- Van 7 maart t.e.m.10 juli
- Van 15 augustus t.e.m. 23 december

OPENINGSUREN
- Voor de exacte openingsuren: kijk op de website

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 4 dagen op voorhand
- Groepen: 4 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brugge
- In Brugge bus 25 richting Sint-Andries/
Si nt-Will i brordus
- Afstappen aan halte "Boomhut"
- Van bushalte nog 250m te voet
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EXTRA INFO
- Kinderen jonger dan 10 jaar mogen niet zonder
meezwemmende volwassen 118+) begeleiders in
het water.
- Zwemmers met korte haren of samengebonden
lange haren mogen zonder badmuts het water
in.
- Onder zwemkledij wordt verstaan: voor de
heren/jongens een aanspannende zwembroek of
zwemshort tot boven de knie en voor de dames/
meisjes een badpak of bikini.

~ !FDFRFTl', \/FP.DIENT V'\l(t\NT F / OP DAGUITSTAP

GRATIS

PRIJZEN

GRATIS

GRATIS

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
(MAX. 10 PERS.>
t.e.m. 3 jaar

(1,75

van 4 t.e.m. 11 jaar

(6,65

van 12 t.e.m. 64 jaar

( 8,40

vanaf 65 jaar

(7,70

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Groepsbegeleiders: gratis vanaf IS personen
Mensen met een beperking: € 7,00
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Wenduinesteenweg 150 - 8420 De Haan
www.centerparcs.be/be-vl/belgie/fp HA....vakantiepark-park-de-haan/dagticket

Center Parcs Park De Haan:
Aqua Mundo, Minigolf en Baluba
Een heerlijk dagje uit
in Center Parcs De Haan!
Aqua Hundo: subtropisch
zwemparadijs.
Een dag subtropische fun in de Aqua
Mundo van Center Parcs Park De Haan.
Het golfslagbad. glijbanen, bubbelbaden
en een vernieuwe outdoor wildwaterbaan!
Minigolf: Een leuk familiespel
voor jong en oud.
Wij hebben een nieuwe 15-holes
minigolf terrein.

WANNEER GELDIG
- Alle dagen buiten de schoolvakanties
- Niet beschikbaar tijdens de schoolvakanties

OPENINGSUREN
Aqua Nundo en Baluba:
- Alle dagen van 10 u. tot 21 u.
Minigolf:
- Alle dagen van 8 u. tot 21 u.
Alle openingsuren onder voorbehoud van wijzigingen. Voor de exacte openingsuren kan je ons
steeds contacteren via de website.

- Individuen: 1 dag op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

Trein naar Oostende ofBlankenberge
- In Oostende kusttram richting Knokke ofin
Blankenberge kusttram richting De Panne
- Afstappen aan halte "De Zwarte Kiezel"
- Van tramhalte nog 20 min. te voet

EXTRA INFO
- Bij reservatie: duidelijk vermelden welke activiteit je wil reserveren: Aqua Mundo, minigolf.
Baluba of combinatie van de activiteiten
- Het Baluba speelparadijs is enkel toegankelijk
voor kinderen tot 12 jaar oud.

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
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BETALEND

WANNEER RESERVEREN

OPENBAAR VERVOER
Baluba: het indoor speelparadijs.
Het BALUBA indoor speelparadijs
staat vol met klimrekken. glijbanen.
trampolines en andere toestellen
waarvan kids helemaal door het dolle
raken.

.1

JAN

BETALEND

€ 6.00

PRIJZEN

GRATIS

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
AQUAMUNDO
t.e.m. 2jaar

gratis

van 3 t.e.m. 12 jaar

(8,00

vanaf13 jaar

(10,00

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
MINIGOLF
t.e.m. 12 jaar

(4,50

vanaf13 jaar

(5,50

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
BALUBA
t.e.m. 2jaar

gratis

van 3 t.e.m. 12 jaar

(5,50

vanaf13 jaar

gratis
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De Pannelaan 68 - 8660 De Panne / w w w. plopsa.be

Plopsaqua De Panne
Het coolste waterpretpark
van België!

WANNEER GELDIG

V V V V V V

- Het hele jaar door

JAN

Droom weg bij de feeërieke
landschappen met speciale lichten geluidseffecten en sensationele
attracties zoals de wonderlijke Wild
River. het overdonderende Stormbad
en zes indrukwekkende glijbanen.
En welke waterrat durft een ritje aan
op de spectaculaire Sky Drop, met zijn
19 meter de hoogste glijbaan van
België?

MRT

APR

MEI

JUN

V V V V V V

OPENINGSUREN
Laat je betoveren door de wondere
wereld van Plopsaqua De Panne.
het nummer 1 waterpretpark van de
Benelux dat zich vlak naast Plopsaland
De Panne bevindt!

FEB

JUL

- Voor een actueel overzicht van de openingsuren:
kijk op de website

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 dag op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar De Panne
- Vanaf het station nog 350m te voet

BETALEND

GRATIS

GRATIS

€ 12,50

OF

- In De Panne kusttram richting Adinkerke
- Afstappen aan halte "Plopsaland"

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 85 cm

gratis

van 85 cm t.e.m. 100 cm

C 12,99

van 100 cm t.e.m. 69 jaar

C 16,50

vanaf70 jaar

C12,99

Rolstoelbegeleiders: gratis

~ lfDFRFFN VERDIFNT VAKANTIE/ OP DAGUITSTAP
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lepersteenweg 56 - 8600 Diksmuide
www.natuurpunt.be/natuurgebied/de-blankaart

Fluistervaren en broekwandelen
in De Blankaart
Ontdek de pracht en
de rust van de Blankaart.
Op de vijver van het Blankaart
natuurgebied vaart er een fluisterboot
die zo stil is dat je het leven op de
oever vanop de eerste rij kan beleven.
Luister naar de rietzangers. zie hoe de
Bruine Kiekendief een liefdesgeschenkje
aan zijn partner geeft. of geniet
gewoon van de zee aan waterlelies.
het mooie landschap en de rust Het
aanbod kan worden aangepast naar
JOUW interesses.
De boottocht bestaat uit een overzet
over de Blankaartvijver. gevolgd door
een wandeling in de broeken. In het
natuurgebied werd een imposant
kasteel ingericht als bezoekerscentrum.
Je leert er over de natuur. het
landschap en de bewoners van het
natuurgebied. De toegang tot het
bezoekerscentrum is gratis. De kinderen
kunnen zich uitleven in een leuke
zoektocht.

WANNEER GELDIG
- Van 15 april t.e.m.15 september
- De boottocht is alle dagen mogelijk
- Het bezoekerscentrum is gesloten op maandag
en dinsdag (uitgezonderd feestdagen en schoolvakanties)

OPENINGSUREN
Bezoekerscentrum:
Buiten schoolvakanties:
- Van woensdag t.e.m. zondag en op feestdagen:
van 13.30 u. tot 18 u.
Tijdens schoolvakanties:
- Alle dagen: van 13.30 u. tot 18 u.
- Op zaterdag en zondag in juli en augustus:
van 11 u. tot 18 u.
Boottocht:
- Dagelijks tussen zonsopgang en zonsondergang

WANNEER RESERVEREN
- Groepen: 3 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Diksmuide
- In Diksmuide bus 30 richting Roeselare
- Afstappen aan halte "Woumen"
- Van bushalte nog 1,5 km te voet

.1
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JAN

FEB
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GRATIS

GRATIS
IN HET PARK

PRIJZEN

GRATIS

PER GROEP

GROEPEN
(MIN. 10 - MAX. 25 PERS.)
Boottocht zonder gids

C60,00

Boottocht met gids

( 145,00

Fluisterboot
(rolstoeltoegankel ijk)

( 85,00

EXTRA INFO
- Bij te laag waterpeil is het aanbod niet geldig.
- De fluisterboot is uitgerust met een rolstoellift.
- Het bezoekerscentrum en het park zijn rolstoeltoegankelijk.
- Honden zijn welkom (aan de leiband) in het park,
niet in de fluisterboot.
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Bellew-aerde Aquapark
Bellewaerde Aquapark, da's
'aaahl' voor het hele gezin!
Grote en kleine bengels gillen 'aaah!' in
de spectaculaire speelzones en op de
geweldige glijbanen. terwijl hun ouders
relaxed 'aaah!' zuchten in de vele
jacuzzi's of ligzones. En dat allemaal
in een tropische. groene oase. bij een
heerlijke temperatuur van 34°(1

NIEUW

WANNEER GELDIG
- Tijdens de schoolweken: open op woensdag,
vrijdag. zaterdag en zondag
- Tijdens de schoolvakanties en feestdagen:
alle dagen open
- Gesloten van 10 t.e.m. 21 januari

OPENINGSUREN
- De openingsuren variëren van dag tot dag
- Voor de exacte openingsuren: kijk op de website

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 2 dagen op voorhand
- Groepen: 3 weken op voorhand

.1

V V V V V

JAN
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MRT
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V V V V V V
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■IJ m■
BETALEND
€6,00

OPENBAAR VERVOER

PRIJZEN

Trein naar leper
- In leper bus 84 richting Bellewaerde
- Afstappen aan halte "Bellewaerde"
- Vanaf de bushalte nog som te voet

IN.DIVIDUÊEL''EN GROEPEN

EXTRA INFO
- Om hygiënische redenen is enkel de volgende
zwemkledij toegelaten: badpak, bikini. aansluitende zwembroek en aansluitende zwemshort
tot boven de knie. OPGELEl' deze badkleding mag
geen knopen, ritsen. velcro of zakken bevatten.

202

~ IFI FPF.FN ',/!"PDIFNT Vé\l(

JTI,,

I OP

PER PERSOON

DAGUITSTAP

t.e.rn. 85 cm
van 85 cm t.e.rn. 100 cm

(8,00

gratis

vanaflOO cm

(15,00

Polderstraat 158 - 8670 Koksijde (Oostduinkerke)
www.dagjesunparks.be/ oostdu i nkerke/NL

Sunparks Oostduinkerke: Aquafun
Kom een dagje genieten in
het subtropisch zwembad
Aquafun!
In Aquafun beleeft de hele familie
urenlang waterplezier.

WANNEER GELDIG

JAN

WANNEER RESERVEREN
OPENBAAR VERVOER
Trein naar Veurne
- In Veurne bus 69 richting Oostende
- Afstappen aan halte "Sunparks Kinderlaan"
- Van bushalte nog 150m te voet

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

V V V V V V

OPENINGSUREN
- Elke dag van 10 u. tot 18 u. (onder voorbehoud)
- Voor de exacte openingsuren: kijk op de website

- Individuen: 1 dag op voorhand
Laat je meevoeren door de stroming,
roetsj van de glijbanen en ervaar het
wateravontuur. Trotseer de woeste
golven in het golfslagbad en geniet van
de natuur aan het buitenbad. Ontdek
de heerlijke warme whirlpools.

V V V V V V

- Het hele jaar door

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV
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■m m
••
BETALEND

Ook baby's en peuters beleven dolle pret
in het baby- en kinderbad.
Kom een dagje genieten van dit
overdekte subtropisch zwemparadijs
voor jong en oudl

GRATIS

GRATIS

€ 6.00

PRIJZEN

PER PERSOON

- INDIVIDUEEL
t.e.m. 2 jaar

gratis

van 3 t.e.m. 12 jaar

( 10,00

vanafl3 jaar

(11,50

Kastjes Aquafun: € 1,00 of€ 2,00 waarborg
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Nelson Mandelaplein 19 - 8500 Kortrijk / www.lago.be/kortrijk

LAGO Kortrijk Weide
(Groepen van max. 10 personen)
Beleef een onvergetelijke
uitstap met de hele familie,
zeker ook met je kinderen!
365 dagen vakantieplezier voor het
hele gezlnl Spetteren in het water.
roetsjen van de glijbaan, surfen over
de golven, ... Ben jij klaar voor eindeloos
waterpret? Of kom je liever ontspannen
na een drukke werkdag? Dan is onze
wellnesszone de ultieme bestemming.
De sportieve zwemmer kan al zijn
energie kwijt in het topsportbadl

WANNEER GELDIG
•
·
•
•

Van 10 januari t.e.m. 25 februari
Van 7 maart t.e.m. 1 april
Van 4 t.e.m. 8 april
Van 11 t.e.m.15 april
Van 18 april t.e.m. 29 mei
Van 4 juni t.e.m.15 juli
Van 16 augustus t.e.m. 28 oktober
Van 31 oktober t.e.m. 4 november
Van 7 november t.e.m. 23 december

OPENINGSUREN
Tijdens schoolweken:
- Van maandag t.e.m. vrijdag: van 13.30 u. tot 21 u.
• Zaterdag, zon- en feestdagen: van 9 u. tot 19 u.
Tijdens schoolvakanties:
- Van maandag t.e.m. vrijdag: van 9 u. tot 21 u.
- Zaterdag. zon- en feestdagen: van 9 u. tot 19 u.
Voor de actuele openingsuren: kijk op de website

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 2 dagen op voorhand
- Groepen: 2 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Kortrijk
- In Kortrijk bus 4. 6. 40. 42. 52. 53. 60, 61 of 62
- Afstappen aan halte "Kortrijk De Appel"
- Vanaf de bushalte nog 300m te voet

EXTRA INFO
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GRATIS

VANAF HET
lWEEDE UUR

PRIJZEN

DEC

GRATIS

PER PERSOON

'INDIVIDUEEL EN GROEPEN
(MAX. 10 PERS.)
t.e.m. 3 jaar

(3,40

van 4 t.e.m. 15 jaar

(8,30

van 16 t.e.m. 64 jaar

(10,40

vanaf6Sjaar

(9,00

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Mensen met een beperking: € 8,30
Inwoners van Zwevegem-Kortrijk: € 8,30

· Let op: het is verplicht om je identiteitskaart te
tonen aan de kassa.

204

~ IFDFm:.:EN Vi::RD!FNT \/;'\!( 1\Nm;

1

OP DAGUITSTAP

PA&. l5

w w w. captainblue.be/nl/activiteiten/activiteit/ id/4/Noordzeecruises

Thornton Noordzeecruise
Een must-see exploratie
naar de offshore
windmolenparken op
de Thornton ...
Vaar mee op de Albatros en geniet
volop van onze 'elfde provincie':
de immer inspirerende Noordzee.
Deze cruisetocht brengt je tot aan
de Thorntonbank. wereldberoemd
ondertussen omwille van de talloze
actieve windturbines op zee.
Als in een boeiend verhaal maakt
onze professionele Noordzeegids je
wegwijs in de geheimen van haven- en
kustsignalisatie. leidt je langs bakens
en boeien langsheen de drukke
scheepvaarroute, vertelt je interessante
weetjes over natuuronderzoek van
zeevogels en zeezoogdieren.
Gegarandeerd een unieke vaarbelevingl

WANNEER GELDIG
- Elke woensdag en vrijdag in juli en augustus
- Bepaalde data (weekends) van mei tot september. Contacteer ons of check de website voor
beschikbare data.

OPENINGSUREN
- Afvaart om 9 u. (volgens beschikbaarheid),
ten laatste aanmelden om 8.30 u.
OF

Afvaart om 14 u. (volgens beschikbaarheid), ten
laatste aanmelden om 13.30 u.
- Bij slecht weer kan de afvaart geannuleerd
worden. Hiervan word je daags voor de afvaart
ingelicht. Je tickets blijven dan geldig voor een
latere afvaart. Terugbetaling is niet mogelijk.

WANNEER RESERVEREN
- Groepen: 2 weken op voorhand
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GRATIS

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Oostende
- In Oostende kusttram richting Blankenberge
- Afstappen aan halte '"Weg naar Vismijn"
- Van tramhalte nog 400m te voet

EXTRA INFO

PRIJZEN

PER PERSOON

GROEPEN
(MIN. 2 - MAX. 5 PERS.!
vanaf6jaar

( 35,00

- Maximaal 5 deelnemers per reservatie.
- Kinderen jonger dan 6 jaar kunnen helaas niet
toegelaten worden.
- Het vaartuig is helaas niet rolstoeltoegankelijk.
- Deze tocht veronderstelt een voldoende fysieke
conditie.
- Windvaste kleding en zonnebrandolie zijn
aangeraden.
- Ruim voor vertrek moeten alle passagiersgegevens doorgegeven worden.
- Reservatie is pas definitief na betaling van de
totaalsom op voorhand via overschrijving.
- Gelieve minstens een uur voor vertrek aanwezig
te zijn voor inscheping en het checken van de
gegevens.
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Hendrik Baelskaai 36 - 8400 Oostende

www.captainblue.be/nl/activiteiten/activiteit/id/6/Vissen-op-zee

Vissen op zee
Ga voor een stevige
vangst!

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 2 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Scheep in voor een onvergetelijke dag
sportvissen op zeel Ervaring is geen
vereiste. jong en wat minder jong
kunnen deelnemen aan deze gezonde
en avontuurlijke activiteit aan boord
van een authentiek vissersvaartuig.
De opgehaalde vis neem je lekker mee
naar huis. ·s Zomers bengelt er allicht
wat makreel. roodbaars of geep aan je
lijn. In het voor- en najaar gaje voor
kabeljauw. schar. wijting en platvis
Wie liever van de gezonde zilte zeelucht
geniet zonder te hengelen. is uiteraard
ook welkom.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Voor een actueel overzicht van de afvaarten:
kijk op de website

OPENINGSUREN

Trein naar Oostende
- In Oostende kusttram richting Blankenberge
- Afstappen aan halte "Weg naar Vismijn"
- Vanaf de tramhalte nog 400m te voet

EXTRA INFO
- Maximaal 5 deelnemers per reservatie.
- Kinderen jonger dan 6 jaar kunnen helaas niet
toegelaten worden.
- Deze tocht veronderstelt een voldoende fysieke
conditie
- Het betreft een volle dagactiviteit.
- Lunchpakket voorzie je zelf. Dranken zijn
beschik baar of mag je zelf meebrengen.
- Gebruik van alcoholische en/of andere geestesverruimende producten niet toegestaan.
- Het vaartuig is helaas niet rolstoeltoegankelijk.
- Ruim voor vertrek moeten alle passagiersgegevens doorgegeven worden.
- Reservatie is pas definitief na betaling van de
totaalsom op voorhand via overschrijving.
- Gelieve minstens een uur voor vertrek aanwezig
te zijn voor inscheping en het checken van de
gegevens.
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PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL (MAX. 5 PERS.>
vanaf6jaar

(45,00

Huur en/of aankoop van hengelmateriaal en aas
betaal je ter plaatse cash volgens jouw behoeftes (richtprijs complete set: € 17,501.

- Vertrek om 7 u., ten laatste aanmelden om 6 u.
- Aankomst om 17 u.
- Bij slecht weer kan de afvaart geannuleerd
worden. Hiervan word je daags voor de afvaart
ingelicht. Je tickets blijven dan geldig voor een
latere afvaart. Terugbetaling is niet mogelijk.
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Ponton Visserskaai - 8400 Oostende
www.captainblue.be/nl/activiteiten/activiteit/id/30/Boottochten-op-zee

Zee-excursie Oostende
Geniet van een gezellig
uitje op zee!

WANNEER GELDIG
- Van 1 juli t.e.m, 31 augustus

OPENINGSUREN
Test je zeemansbenen en vul de longen
met de zuivere. zilte zeelucht.
Ondertussen raak je beslist in
vervoering van de opmerkelijke skyline
van Oostende. Allicht ontmoet je
zeiljachten. kustvissers. werfschepen
naar de wind molenparken. pilootboten ...
Een heerlijke verademingstocht van
45 minuten.

- Meerdere afvaarten per dag
- Voor de exacte tijdstippen van afvaart:
kijk op de website
- Afvaarten kunnen gewijzigd of afgelast worden
ten gevolge van ongunstige weersomstandigheden op zee.

WANNEER RESERVEREN
- Groepen: 2 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER
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Trein naar Oostende
- Vanaf het station nog 400m te voet

EXTRA INFO
- Het vaartuig is niet rolstoeltoegankelijk.
- Reservatie is pas definitief na betaling van
de totaal som op voorhand via overschrijving.
- Enkel geldig voor groepen van meer dan
10 personen.
- De zee-excursie duurt ongeveer 45 min.

~ lf•DFRE!+r \/FP.Dil-NT VAKJ.\NTIF / OP DAGUITSTAP
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GRATIS

PRIJZEN

PER PERSOON

GROEPEN
(MIN. 20 - MAX. 97 PERS.)
alle leeftijden

C 9,00
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Hoek Tijdokstraat - Vismijnstraat - 8380 Zeebrugge (Brugge)
www.captainblue.be/nl/activiteiten/activiteit/id/31/Havenrondvaarten-Zeebrugge

Havenrondvaart Zeebrugge
Boeiende havenrondvaart
in Zeebrugge!
Het passagiersschip "ZEPHIRÄ' biedt
je een comfortabel binnendek met
2 ruime binnensalons met panoramisch
zicht. buitendek. airconditioning.
geluidsinstallatie. uitgeruste bar.
keuken. 120 zitplaatsen aan tafels op
de binnendekken (70 benedendek,
50 bovendek)
De havenrondvaart gebeurt onder
begeleiding van een audiovisueel
gidsprogramma aan boord in
verschillende talen (op aanvraag)

WANNEER GELDIG
- Van april t.e.m. half oktober
- Steeds volgens beschikbaarheid vaartuig en onder
voorbehoud van gunstige weersomstandigheden.
Neem op voorhand telefonisch contact op.

GRATIS
MITS PARKEER·
SCHIJF

WANNEER RESERVEREN
OPENBAAR VERVOER
Trein naar Zeebrugge
- In Zeebrugge kusttram richting Knokke
- Afstappen aan halte "Zeebrugge Kerk"
- Van tramhalte nog 300m te voet

EXTRA INFO
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GRATIS

PRIJZEN

PER PERSOON

GROEPEN
(MIN. 20 - MAX. 120 PERS.)
alle leeftijden

JUN

NOV

. ..

- Reservatie is pas definitief na betaling van
de totaal som op voorhand via overschrijving.
- Enkel geldig voor groepen vanaflO personen.
- Wees steeds op tijd voor inscheping (ongeveer
15 min. op voorhand)
- De vaart duurt 75 min.
- Alle bijkomende aanvragen die je als groep hebt,
kan je best ruim op voorhand communiceren.
- Het vaartuig is niet rolstoeltoegankelijk.

208
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- Groepen: 2 weken op voorhand
De havenrondvaart in Zeebrugge gaat
en kei door van apri I tot oktober.
Daarbuiten kan je ook de boot
charteren in Oostende.

X
FEB

V V V

OPENINGSUREN
In april, mei,juni, september en oktober:
- Afvaarten in weekends en feestdagen om 14 u.
- Extra afvaarten: informeer je vooraf
In juli en augustus:
- Dagelijkse afvaarten om 14 u. en 16 u.
- Van 1 t.e.m.15 augustus: extra afvaart om 11 u.
De uren van afvaart zijn onder voorbehoud van
wijzigingen. Voor een actueel overzicht van de
afvaarten: kijk op de website.

X
JAN

(9,50

Rue de Landen 187 - 4280 Hannuit/ www.plopsagualandenhannuit.be/nl

Plopsaqua Landen-Hannuit
Gloednieuw
Plopsa-waterpark!

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Voor een actueel overzicht van de openingsdagen: kijk op de website

Laat je betoveren door het nieuwste
waterpretpark van de Plopsa Group:
Plopsaqua Landen-Hannuit!
Maya de Bij neemt je mee op een
avontuurlijke tocht doorheen haar
magische bloemenwereld met feeërieke
landschappen. speciale licht- en
geluidseffecten en sensationele
glijb'anen zoals de wonderlijke Wild
River. het overdonderende Stormbad
en zes indrukwekkende glijbanen.

OPENINGSUREN
- Voor de exacte openingsuren: kijk op de website

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 dag op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Landen
- Vanaf het station bus 127 richting Hannuit
- Afstappen aan halte "Plopsaqua"
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En welke waterrat durft een ritje aan
op de spectaculaire Sky Drop. waarbij je
op een hoogte van maar liefst 19 meter
verticaal door het water naar beneden
raast.

GRATIS

GRATIS

€10.00

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 85 cm

gratis

van 85 cm t.e.m.100 cm

C 12,99

van 100 cm t.e.m. 69 jaar

C 16,50

vanaf70 jaar

02,99

Rolstoelbegeleiders: gratis
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