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Beter ontvangen van personen met een handicap
Elke vrouw, man o f kind m et om  het even welke beperking heeft a f en toe  nood aan een andere om geving : 

het platte land, de bergen o f de zee ontdekken, een museum bezoeken o f zich eenvoud igw eg ontspannen.
Veel mensen gaan echter no o it o p  stap, w an t toegang  hebben to t toerism e en recreatie Is niet altijd 
vanzelfsprekend.

Deze brochure, on tw ikke ld  In het kader van het Interreg IV -programma 'Van Kust to t Kust, de kuststreek zonder 
grens' Is het resultaat van een sam enwerking tussen W esttoer, het au tonoom  prov inc iebedrijf vo o rtoe nsm e  en 

recreatie In West-Vlaanderen en Westkans, het West-Vlaams Bureau voo r Gelijke Kansen en Toegankelijkheid.

Deze uitgave w il In form atie verstrekken over de toegankelijkhe id  In alle Vlaamse kustgem eenten van De Panne 
to t Knokke.

Deze brochure is een aanvulling op de brochure 'H andi tourism e in Le N o rd 'die een overzicht g eeft van de 

locaties langs Franse zijde m et het Franse label "Tourisme e t Handicap" (w w w .tourism e-handicaps.org).

Dit Franse label w il degelijke, ob jectieve Inform atie verstrekken i.v.m. toegankelijkhe id  rekening 
houdend m et de 4 types van beperking.

Dit label garandeert een degelijke on tvangst, veilige locaties en een 
zelfstandige toegang.

Com ité D épartem ental de Tourisme du Nord
6, rue Gauthier de Châtlllon BP 1232 
F-59013 Fille Cedex 

Tel. +33 (0)3 20 57 54 61 
v.vitry@cdt-nord.fr 

www .tourism e-nord.fr

Langs Vlaam se zijde: W estkans
Kerkhofstraat 1 
8200 Brugge

Tel. +32 (0)50 40 73 73 - Fax +32 (0)50 71 00 43
info@westkans.be

www.westkans.be
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Vlaams label voor toegankelijke verblijfsaccom modaties 

Toegankelijkheid van reca zaken 
De Panne
Ko ksij de- Oostd u i n ke r ke 

N ieuw poort 
M iddelkerke 
Oostende 

Bredene 
De Haan 
Blanken berge 

Zeebrugge 
Knokke-Heist 
Zon Zee Zorgeloos 

M obilite it 
Contact

http://www.tourisme-handicaps.org
mailto:v.vitry@cdt-nord.fr
http://www.tourisme-nord.fr
mailto:info@westkans.be
http://www.westkans.be
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Let wel: over de toegankelijkheid van andere extra 

faciliteiten, zoals bijv. een zw em bad dat aan een 

vakantieverblijf verbonden Is, b ied t het label geen 
Informatie.
Kijk de gedetailleerde gegevens na op www.toevla.be 
o f vraag ze gratis op  bij het Infopunt Toegankelijk 
Reizen van Toerisme Vlaanderen.

Een g ebo uw  m et A+label is com fortabel 
toegankelijk. De hierboven beschreven ken
merken gelden ook voor d it toeristisch gebouw. 
Bovendien kunnen ook personen m et een be
perkte m ob ilite it de belangrijke ruimtes In principe 

zelfstandig gebruiken.
Let wel: ook hier doen we geen uitspraak over 

de toegankelijkheid van extra faciliteiten In het 

gebouw.

Sinds 2008 bestaat er In Vlaanderen een toe- 

gankelijkheidslabel voor hotels, vakantlecentra, 
jeugdverblljven, vakantiewoningen, cam pings 

en gastenkamers. De uitreiking gebeurt door 
Toerisme Vlaanderen na een grondige controle ter 
plaatse en In overleg m et een commissie samen
gesteld uit personen uit de welzijnssector en de 

toeristische sector.

Het label bestaat uit 3 niveaus

Kijk de gedetailleerde gegevens na op  w w w . 

toevla.be o f vraag ze gratis op  bij het Infopunt 
Toegankelijk Reizen van Toerisme Vlaanderen.

C ontactgegevens label
Toerisme Vlaanderen
Infopunt Toegankelijk Reizen

Grasmarkt 61
1000 Brussel

Tel. +32 (0) 070/23 30 50
Fax +32 (0) 070/23 30 51
info@toegankelijkreizen.be
www.toegankelijkreizen.be

De pijl in een onderbroken cirkel g eeft enkel 
aan dat een gebo uw  onderzocht is. De gedetail 
leerde toegankelijkheidsinform atie is beschikbaar 

via de databank van Toegankelijk Vlaanderen, 
w w w .toevla .be. De gegevens zijn ook gratis op te 

vragen bij het Infopunt Toegankelijk Reizen van 
Toerisme Vlaanderen.

Een A in het label betekent dat het toeristisch 

gebo uw  ob jectie f onderzocht w erd (zie hier 
boven) en bovendien basistoegankelijk is voor 
personen m et een beperkte m obilite it, zoals 

rolstoelgebruikers.
Concreet betekent d it dat alle belangrijke 
ruimtes (ingang, onthaal, slaapkamer, sanitair, on t
bijtru im te/eetzaal, tentoonste llingsruim te (indien 

aanwezig), loop- en rolroutes tussen deze onder

delen) -  indien aanwezig -  bruikbaar en bereikbaar 

zijn. Enige assistentie kan wel nodig zijn.

http://www.toevla.be
mailto:info@toegankelijkreizen.be
http://www.toegankelijkreizen.be
http://www.toevla.be


Legende van de iconen

aantal bedden

kredietkaart aanvaard

lift aanwezig

honden welkom

prlvéparklng

a

bar o f cafetaria

zwem bad

sauna

fitness

jacuzzi

Internetverb inding

Toegankelijkheid 
van reca zaken
Er werd nog geen toegankelljkheldslabel on tw ik

keld voor restaurants en Café's (ReCa-zaken). Er 
werden 115 ReCa-zaken gescreend aan de kust 
volgens het systeem van toegankelijk Vlaanderen. 
De Individuele rapporten zijn te vinden op 

www.toevla.be en bieden objectieve meet
gegevens.

In deze brochure doen w e geen uitspraak over de
graad van toegankelijkheid.
www.toevla.be

Openbaar sanitair
Alle toegankelljkheldslnform atle Is terug te  vinden 

op  www.toevla .be

http://www.toevla.be
http://www.toevla.be
http://www.toevla.be


RECA (restaurants en cafés)
Er werd nog geen toegankelijkheidslabel ontwikkeld 
voor restaurants en café's (ReCa-zaken). Onderstaande 
ReCa-zaken werden gescreend. De objectieve meetge

gevens vind je  op www.toevla.be.

In deze brochure doen we geen uitspraak over de graad 
van toegankelijkheid.

Albert I
Zeed ijk4-6, De Panne 
Te l.+32 (0)58 41 37 08

De Broodwinkel 

Zeelaan 33, De Panne 
Tel. +32 (0)58 24 31 41

De Mirage 

Z e ed ijk9, De Panne 
Te l.+32 (0)58 42 02 88

Portoi) no
Zeedijk 1, De Panne 
Te l.+32 (0)58 62 47 85

New Bristol Grill

N leuwpoortlaan 21-23, De Panne 
Te l.+32 (0)58 41 22 64

JEUGDVERBLIJVEN
Flipper

Slnt-Ellsabethlaan 16,8660 De Panne 
Tel. +32 (0)58 41 44 40 - Fax +32 (0)58 41 31 11 
¡nfo@fllpper.be - w w w.fllpper.be

Flipper lig t aan de rand van de Oosthoekdulnen 
en het Calmeynbos. Het dom ein, volled ig afgeslo
ten en ver van de grote wegen, beschikt over een 
speelplein, een multlsport-terreln en een groo t 

grasplein. Er zijn kamers voor 2, 4, 6 o f 14 perso
nen. Elke eenheid beschikt over eigen sanitaire 

voorzieningen.

J-club
Blauwe Dlstelweg 2,8660 De Panne

Tel. +32 (0)58 41 23 41 - Fax +32 (0)58 42 12 68
j-club@ telenet.be - ww w .j-c lub.be

MUSEA EN ATTRACTIES
Plopsaland
De website van het pretpark verm eldt een aantal 
zaken voor bezoekers m et een handicap. Het vo l
ledige park Is volgens hen toegankelijk, maar d it 

werd niet ob jec tie f onderzocht.
Plopsaland hanteert speciale tarieven voor per

sonen m et een handicap (op vertoon van een 
officië le gehandlcaptenkaart). Begeleiders van rol
stoelgebruikers, blinden o f personen m et autisme 
krijgen gratis toegang to t het park.

Er w orden afzonderlijke parkeerplaatsen voorbe
houden voor autom obilisten op  voorlegg ing van 

een 'gehandlcaptenkaart'. Verder zijn alle tollet- 
blokken toegankelijk voor rolstoelgebruikers, met 
u itzondering van de to ile tten In het Groot Theater. 
Rolstoelen worden, mits tijd ige  reservatie, gratis ter 
beschikking gesteld aan het onthaal.

De Pannelaan 68, Adlnkerke-De Panne 
Tel.+32 (0)58 42 02 02 
¡nfo@plopsa.be - www.plopsaland.be

De Nachtegaal -  natuurcentrum 
De Nachtegaal hee fta lsdoe l In form atle te  verstrek
ken over de kustmllleus zee, strand en duinen. Op 
deze wijze h oopt het centrum  een zo breed m oge
lijk pub llekde natuur (opnieuw) te  leren ontdekken, 
waarderen en er ook zorg voor te  dragen.

Het bezoekersgebouw Is vrij toegankelijk. Er Is een 
aangepast tollet, de verdieping w ord t overbrugd 
dooreen helling (een beetje hulp m e teen manue
le rolstoel Is handig) en de Inform atieborden staan 
op ooghoogte.
In de natuurtuin van het centrum  kunt u langs de 

toegankelijke paden kennismaken m et diverse 
du lnblotopen.

O lm endreef 2, De Panne
Tel. +32 (0)58 42 21 51 - Fax +32 (0)58 42 21 52
nachtegaal.anb@vlaanderen.be

www.vbncdenachtegaal.be

J-club ligt vlakbij het strand, de duinen en het 

Calmeynbos. Rond het verblljfscentrum liggen er 

verschillende sportterreinen en een speelterrein. 
Er zijn enkele polyvalente ruim ten en vergader- en 
leslokalen.

OPENBAAR SANITAIR
Zeedijk - Dr. Depagelaan

STRANDMATTEN EN ANDERE VERHARDINGEN
- Ter hoogte van de Schuilhavenlaan w orden er 

houten passereilen (planken) geplaatst.
- Aan het strand kunnen rolstoelen via de ver

harde op rit aan het Bortlerpleln en via de 
strandm atten bij de hoogwaterlljn (hard zand) 

komen.
- Aan de Geltenweg kan je  niet to t aan de hoog

waterlljn, wel In het centrum  (Zeelaan) via 
rubberen matten.

- O ok aan het Canadezenpleln kan je  In de zo
mermaanden via houten passereilen to t aan de 
hoogwaterlljn komen.

STRANDROLSTOEL
Er zijn 3 types beschikbaar: de Handlguatro (voor 
zwaardere personen), de H ippocam pe (die ook 

het water In kan) en de Marina Ani) (een trekm o- 
d e ld a to o k d r ljf to p  het water). Ze kunnen geleend 
w orden tegen € 1 per uur o f € 5 per dag bij de 

dienst Toerisme.

http://www.toevla.be
mailto:nfo@fllpper.be
http://www.fllpper.be
mailto:j-club@telenet.be
http://www.j-club.be
mailto:nfo@plopsa.be
http://www.plopsaland.be
mailto:nachtegaal.anb@vlaanderen.be
http://www.vbncdenachtegaal.be


RECA (restaurants en cafés)
Er werd nog geen toegankelijkheidslabel ontwikkeld 
voor restaurants en café's (ReCa-zaken). Onderstaande 

ReCa-zaken werden gescreend. De objectieve meetge

gevens vind je  op www.toevla.be.

In deze brochure doen we geen uitspraak over de graad 
van toegankelijkheid.

Venise

A lbert I laan 65, Koksijde
Tel. +32 (0)58 51 46 54 - Fax +32 (0)58 52 35 30
info@venise.be - www.venise.be

Den Bollejan 
Z e ed ijk365, Koksijde 

Tel. +32 (0)477 52 24 39

La Terrasse 
Zeelaan 23, Koksijde 

Tel. +32 (0)58 51 70 02

North Sea
Leopold II laan 81a, Koksijde
Tel. +32 (0)58 52 07 02 - Fax +32 (0)58 62 08 25
info@northsea.bowl.be

www.northsea.bowl.be

VAKANTIEWONINGEN
Domein Rietvelde
Veurnevaarstraat 5, Oostduinkerke

Tel. +32 (0)58 24 22 08 - +32 (0)472 62 88 28
Fax +32 (0)58 24 2 2 08
¡nfo@ domeinrietvelde.be
w w w .dom einrie tvelde.be©BQQ
De g roepsw on ing  Het Riethuis en de 3 kleine va
kantiew oningen zijn ruim  en e igentijds ¡ngericht. 
Enkel Het Riethuis is toegankelijk  en b ied t plaats 

aan 12 personen. In de bu u rt be leef je  plezier aan 

de pretparken en de vele fiets- en wandelroutes. 
Voor jo n g  en oud een aanrader voo r een groeps- 
weekend o f voo r een m idw eek er even tussenuit.

VAKANTIECENTRA
Reigersnest

Prins Boudewijnlaan 39, Koksijde
Tel. +32 (0)58 51 29 25 - Fax +32 (0)58 52 27 31
reigersnest@gezinsbond.be
www.gezinsvakantie.be

Kindvriendelijk logies m et kindermenu's, baby- 
keukens en -badkamers, gratis kinderstoelen en 
kinderbedden, speeltuin, indoorspeeltu in  m et 

ballenbad en springbed, speel-o-theek, ... Voor

de ouders is er een g roo t zonneterras, rustige 

privétuin, fitnessruim te en een cafetaria. Er is 
anim atie voorzien van 29 mei to t 18 september. 

Reigersnest b ied t ook speciale groepsvoorwaar- 
den voor fiets- en wandelclubs.

Hoge Duin

Kinderlaan 47, Oostduinkerke
Tel. +32 (0)58 23 40 52 - Fax +32 (0)24 24 04 40

hogeduin@ lnz.be - w w w .hogedu in .be

Kinderen m et ouders? Hier kunnen de kinderen 
naar hartenlust tennissen, voetballen o f volleybal
len op  het sportve ld  o f... ravotten in de duinen. 

Laat je  ouders maar achter in de gezellige cafe
taria m et terras, op  de petanguebanen, in de 
b innentu in  o f het restaurant m et heerlijke maal

tijden  en panoramisch zicht. O p am per 500 m eter 
van het strand!

Ter Helme
Kinderlaan 49-51, Oostduinkerke
Tel. +32 (0)58 23 45 02 - Fax +32 (0)58 23 26 54

terhelme@ terhelme.be - www.terhelm e.be

© G 9S i ) Q ( D @ ©
Ter Helme bruist van activite iten, zowel voor vo l
wassenen ais voor de allerkleinsten. Verfijnde 

keuken, ideaal voor familiefeestjes. Dit va-

http://www.toevla.be
mailto:info@venise.be
http://www.venise.be
mailto:info@northsea.bowl.be
http://www.northsea.bowl.be
mailto:nfo@domeinrietvelde.be
http://www.domeinrietvelde.be
mailto:reigersnest@gezinsbond.be
http://www.gezinsvakantie.be
mailto:hogeduin@lnz.be
http://www.hogeduin.be
mailto:terhelme@terhelme.be
http://www.terhelme.be


(A lbert I Laan 107, 8670 Oostduinkerke, tel. +32 
(0)58 51 71 05).

kantlecentrum lig t m idden In een prachtige 
duinenpan, op  500 m eter stappen van het 'zilte 
nat'. Je logeert In één van de vernieuwde studio's 
en appartementen.

JEUGDVERBLIJVEN
Bivakhuis Hoge Duin: De Sloep en De Ark 
Kinderlaan 45, Oostduinkerke 
Tel. +32 (0)58 23 40 52 - Fax +32 (0)58 42 12 68 

hogeduln@ lnz.be - ww w.blvak.hogeduln.be

Bivakhuis Hoge duin Is de verzamelnaam voor 
drie g loednieuw e en hippe verblljfcentra op wan- 

delafstand van het strand van Oostduinkerke. In 

de bouw  van het verb lijf en In de dagelijkse wer
king werd heel sterk rekening gehouden m et het 
milieu. O ok heerlijke handel w o rd t gestimuleerd.

OPENBAAR SANITAIR
Zeedijk - Sloepen laan 

Zeedijk- Strandlaan 
Fabiolaplein 
Zeedijk-Vredestraat

STRANDMATTEN EN 
ANDEREVERHARDINGEN
In Koksijde liggen er houten strandm atten ter 
hoogte van het Terllnckpleln (na een helling vanaf 

de dijk, misschien m oet je  nog even over Ios 

zand), de J.F. W lllemstraat (tot strandcabines), de 
Helststraat (tot strandcabines), de Van Haelenstraat 
(tot strandcabines), het Zouavenpleln, de 
Lejeunestraat (tot strandcabines), de Joststraat (tot 
strandcabines) en de Vredestraat (lange matten 

van de redderspost aan de d ijk to t het m idden van 
het strand).

In Slnt-ldesbald liggen er houten strandm atten 
aan het stranddlenstcentrum, misschien m oet je  
eerst wel even over Ios zand.
In Oostduinkerke ligt er een rubberen strandm at 

ter hoogte van de G. Scottlaan, je  m oet wel even 
over Ios zand. Er liggen ook houten matten aan de 

T. Faberstraat (lange m atten to t strandcabines), het 
Astridplein (tot strandcabines), de Slnt-Annastraat 
(tot strandcabines) en de Barkenstraat.
In G roenendijk liggen er rubberm atten aan de 

Paardevlssersweg.

STRANDROLSTOEL
Jutters zijn te  huur aan € 1 per uur voor max. 2 
uur door Fietsverhuur Rodeo (G. Grardpleln 25, 

8670 Koksijde -  St. Idesbald, tel. +32 (0)58 51 58 69), 
Fietsverhuur Coxy-kart (Zeed ijk367,8670 Koksijde, 

tel. +32 (0)58 51 47 70) en Fietsverhuur Vanneuvllle

MUSEA EN ATTRACTIES
Nationaal Vlsserljmuseum 

Het museum Is volled ig toegankelijk en heeft 
tw ee liften voor rolstoelgebruikers en een aan

gepast tolle t. Herberg de Peerdevlsscher, op  het 
blnnenplelntje, Is toegankelijk m et hulp (1 kleine 
trede). Het aangepaste to lle t achter de herberg 
Is bereikbaar via de Ingang aan de Vrijheidsstraat. 

Geleidehonden zijn toegelaten en er zijn speci

ale rondleid ingen voor groepen op  aanvraag. In 
het museum zijn eraudlogldsen beschikbaar voor 
groepen (na afspraak) o f Individueel.

Pastoor Schmltzstraat 5, Oostduinkerke 

Tel. +32 (0)58 51 24 68 - Fax +32 (0)58 51 08 17 
¡nfo@vlsserljmuseum.be 

w w w . visser Ij m useum.be

Paul Delvauxmuseum
Het museum Is toegankelijk en beschikt over een 

aangepastto lle tda ttoeganke lljk ls  m et hulp.

Paul Delvauxlaan 42, Slnt-ldesbald 
Te l.+32 (0)58 52 12 29 
¡nfo@ delvauxmuseum.com 
w ww.delvauxm useum .com

A bdljm useum Ten Duinen

Koninklijke Prinslaan 8, Koksijde
Tel. +32 (0)58 53 39 50 - Fax +32 (0)58 51 00 61
tendulnen@ koksljde.be - w ww .tendulnen.be

mailto:hogeduln@lnz.be
http://www.blvak.hogeduln.be
mailto:nfo@vlsserljmuseum.be
mailto:nfo@delvauxmuseum.com
http://www.delvauxmuseum.com
mailto:tendulnen@koksljde.be
http://www.tendulnen.be


0
Nieuwpoort
RECA (restaurants en cafés)
Er werd nog geen toegankelijkheidslabel ontwikkeld 
voor restaurants en café's (ReCa-zaken). Onderstaande 
ReCa-zaken werden gescreend. De objectieve meetge

gevens vind je  op www.toevla.be.

In deze brochure doen we geen uitspraak over de graad 
van toegankelijkheid.

Carrousel
A lbert I laan 41, N ieuw poort
Tel. +  32 (0)58 23 33 66 - Fax +  32 (0)58 23 81 35

¡nfo@ cosmopollte.be - www .cosm opollte.be

10 Beaufort
Watersportlaan 10, N ieuw poort
Tel. +32 (0)58 23 52 32 - Fax +  32 (0)58 23 40 58
¡nfo@ vvwnleuw poort.be

w w w .vvw n leuw poort.be

Comllfo
A lbert I laan 141, N ieuw poort
Tel. +32 (0)58 23 33 66 - Fax +32 (0)58 23 81 35
¡nfo@ restocomllfo.be - ww w.restocom llfo .be

Turbotln

A lbert I laan 82, N ieuw poort 
Te l.+32 (0)58 23 68 40

Tlramlsu

Zeed ijk69, N ieuw poort
Tel. +32 (0)474 6 5 63 24 - Fax +32 (0)58 62 52 88

tlram lsu.nleuwpoort@ gm all.com

't Marmletje 
Z e ed ijk28, N ieuw poort 

Tel. +32 (0)58 23 72 79 
marmletje@ pandora.be

't Boothuis
Z e ed ijk31, N ieuw poort 
Tel. +32 (0)58 24 32 56

SeastarTermlnal

R. O rientprom enade 2, N ieuw poort 
Tel. +32 (0)58 24 00 36

Kaalzicht

LAml

Zeedijk 124, N ieuw poort 
Tel. +32 (0)58 24 25 24 

¡nfo@restaurantlaml.be - www.restaurantlam l.be

Kaal 18A, N ieuw poort

Tel. +32 (0)58 62 33 38 - Fax +32 (0)58 62 33 38 
¡nfo@kaalzlcht.be - www.kaalzlcht.be

In 'tVIsserke 
IJzer 5, N ieuw poort
Tel. +32 (0)58 23 32 33 - Fax +32 (0)58 23 21 91 

¡nfo@vlsserke.be - www.vlsserke.be

Duve Torre
Zeedljk45, N ieuw poort
Tel. +32 (0)58 23 45 85 - Fax +32 (0)58 24 23 89
w w w.duvetorre.be

De Markt

Marktplein 10, N ieuw poort 
Tel. +32 (0)486 26 33 99
demarkt@ telenet.be - http://demarkt.webs.com 

De Kogge
Slnt-Bernarduspleln 5, N ieuw poort

Tel. +32 (0)58 23 31 48 - Fax +32 (0)58 24 18 90
dekogge@skynet.be
www.restaurantdekogge.be

De Lenspolder (kinderboerderij)
Elf-juliwijk 6a, N ieuw poort

Tel. +32 (0)58 23 69 86 - Fax +32 (0)58 23 12 66
klnderboerderlj@ nleuwpoort.be
w w w .n leuw poort.be

HOTELS
Cosm opolite * **
A lbert I laan 141, N ieuw poort 
Tel. +32 (0)58 23 33 66 - Fax +32 (0)58 23 81 35 
¡nfo@ cosmopollte.be - ww w.cosm opollte .be

© © ©
Dit vernieuwde hotel Is gelegen In het centrum 
van Nleuwpoort-Bad en Is een goede uitvalsbasis 
voor een afw isselende vakantie. De zeedijk ligt op 

slechts 100 meter, de havengeul op  250 meter.

Je kan heerlijke w andelingen maken langs de 
volled ig n ieuw aangelegde prom enade naar de 

Vismijn. Kinderkortingen en andere arrangem en

ten mogelijk.

VAKANTIECENTRA
Ter Duinen

Loulsweg 46, N ieuw poort
Tel. +32 (0)58 22 33 11 - Fax +32 (0)58 22 33 00
ter.dulnen@ cm.be - w ww .ter-dulnen.be

Ter Duinen Is een oase van rust m iddenin een 
schilderachtig polderlandschap en ligt op  een 
boogscheut van het strand en de zee. U itstappen 
In de om geving, onder andere m et een toegan

kelijk toeristisch treintje, kleuren je  verblijf met 
charme en afwisseling. In Ter duinen kan je  gen ie

ten van een verkwikkende vakantie. Verpleging, 

talrijke hulpm iddelen en anim atie zijn aanwezig.

JEUGDVERBLIJVEN
't Kraalenest

Brugse Vaart 50, N ieuw poort 
Tel. +32 (0)58 23 14 04 - Fax +32 (0)58 24 21 80 
¡nfo@ theoutsldercoast.be - w w w .theoutslder- 
coast.be/nl-BE/nleuwpoort-kraalennest

© G B O I Q I D
De thuisbasis van de Jeanne Panne (een m id
deleeuwse heks) Is gelegen aan de sluis die het 
kanaal P lassendale-Nleuwpoort verb indt met 

het spaarbekken en de IJzer. Er zijn 18 bedden 
In 3 slaapkajulten. Daarenboven zijn er een extra 

keuken en een gezellige bar waar m et de hele 
groep gegeten kan worden. Een ruim terras, extra 
zalen en recreatleterrelntjes rondom  het gebouw  
maken het geheel com pleet.

@

http://www.toevla.be
mailto:nfo@cosmopollte.be
http://www.cosmopollte.be
mailto:nfo@vvwnleuwpoort.be
http://www.vvwnleuwpoort.be
mailto:nfo@restocomllfo.be
http://www.restocomllfo.be
mailto:tlramlsu.nleuwpoort@gmall.com
mailto:marmletje@pandora.be
mailto:nfo@restaurantlaml.be
http://www.restaurantlaml.be
mailto:nfo@kaalzlcht.be
http://www.kaalzlcht.be
mailto:nfo@vlsserke.be
http://www.vlsserke.be
http://www.duvetorre.be
mailto:demarkt@telenet.be
http://demarkt.webs.com
mailto:dekogge@skynet.be
http://www.restaurantdekogge.be
mailto:klnderboerderlj@nleuwpoort.be
http://www.nleuwpoort.be
mailto:nfo@cosmopollte.be
http://www.cosmopollte.be
mailto:ter.dulnen@cm.be
http://www.ter-dulnen.be
mailto:nfo@theoutsldercoast.be


Leopold ll-park, N ieuw poort 
Tel. +32 (0)58 23 38 88 

zw em bad@ nleuw poort.be

MUSEA EN ATTRACTIES
Stedelijk Zwem bad
Het gebouw  Is volled ig drempelvrij, te rw ijl de 
cafetaria bereikbaar Is via een lift. Voor rolstoel
gebruikers zijn er ruim e kleedhokjes, douches en 

to ile tten. Rolstoelgebruikers maken een transfer 

van hun eigen rolstoel naar een badrolstoel bij de 

overgang van de droge naar de natte zone van het 
zwembad.
Aan het zwembassin kunnen rolstoelgebruikers, 

senioren en mensen m et bepaalde aandoeningen 

(zoals rugklachten) gebru ik maken van een speci
ale badllft waarmee ze zich probleem loos In het 
water laten zakken. Deze badllft kan ook Ingezet 
w orden bij het gebru ik van de w hirlpools.

OPENBAAR SANITAIR
Hendrlkapleln

STRANDMATTEN EN ANDERE VERHARDINGEN
Er zijn 2 verharde strandtoegangen, waarvan 1 

links van het Hendrlkapleln m eteen verharde zone 
op  het strand waar rolstoelen kunnen staan.

STRANDROLSTOEL
Jutters te  huur bij Fietsverhuur'Happy', Zeedijk 10F, 

tel: +32 (0)58 23 89 17.
Tarief: € 1 per uur (max. 2 uur). Er zijn ook gewone 
rolstoelen te huur voor een w andeling op de dijk, 
en 1 ro ls to e lf ie ts a a n € 2 v o o r2 u u ro f€ 5 v o o re e n

Centrum Ysara
Dit cultureel centrum  heeft een aangepast tollet, 
een toegankelijke bar m et terras.
In de evenementenzaal nemen rolstoelgebruikers 

plaats voor de zlttrlbune.

Dienstweg havengeul 14, N ieuw poort 
¡nfo@ysara.be - www.ysara.be

mailto:zwembad@nleuwpoort.be
mailto:nfo@ysara.be
http://www.ysara.be
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Middelkerke
RECA (restaurants en cafés)
Er werd nog geen toegankelijkheidslabel ontwikkeld 
voor restaurants en café's (ReCa-zaken). Onderstaande 
ReCa-zaken werden gescreend. De objectieve meetge

gevens vind je  op www.toevla.be.

In deze brochure doen we geen uitspraak over de graad 
van toegankelijkheid.

Villa Nova
Kerkstraat 37, Middelkerke 
Tel. +32 (0)59 30 30 88

W esthinder

Meeuwenlaan 26-28, Middelkerke 
Tel. +32 (0)59 30 85 00

Vigo II

Koning Ridderdijk 29, Middelkerke 
Te l.+32 (0)59 43 01 02

The Pistache
Koning Ridderdijk 12, Middelkerke 
Tel. +32 (0)59 31 36 60

Route 66

Priorljlaan 31- 33, Middelkerke 
Tel. +32 (0)59 30 04 93

Rlvlera

Zeedljk84, Middelkerke 
Tel. +32 (0)59 30 08 85

On the  Beach 
Epernaypleln, M iddelkerke 
Tel. +32 (0)59 30 87 57

*  V

Zeedijk 82, M iddelkerke 
Tel. +32 (0)59 30 00 36

De Smidse

Kerkstraat 4, Middelkerke 
Tel. +32 (0)59 31 00 07

Dellsslmo
Zeedijk I I I ,  Middelkerke 
Tel. +32 (0)59 31 37 31

JEUGDVERBLIJVEN
De Zeekameel
Lombardsljdelaan 235, Middelkerke (Westende)
Tel. +32 (0)58 24 13 19 - Fax +32 (0)58 24 08 05 

¡nfo@dezeekameel.be - www.dezeekam eel.be®@Q(D©
De Zeekameel Is een u itnod igend en eigentijds 
verblijf op de rand van duin en po lder en op  een 

boogscheut van de zee en de jachthaven. Het 
gebouw  Is voorzien van com fortabele kamers om  
er een leuke, gezellige, culturele, passieve o f actie

ve vakantie door te  brengen, zowel voo r groepen 
ais gezinnen.

CAMPINGS
Mercator
Helrweg 7, M iddelkerke (Wllskerke)
Tel. +32 (0)59 30 10 65 - Fax +32 (0)59 31 20 51 
camplng.mercator@ skynet.be

®G9QQID@
Rustig gelegen kam peerverblljfpark op  een zeer 
korte afstand van de zee en het stadscentrum, 
maar toch m iddenin de polders. Frituur en restau

rant m eteen ruim e keuze In vis- en vleesgerechten.

Kompas Westende
Bassevi I lest raat 141, Westende
Tel. +  32 (0)58 22 30 25 - Fax +32 (0)58 22 30 28
westende@ kompascamplng.be

www.kom pascam plng.be

® ® S Q Q ( D @ ®

Kompas W estende Is prachtig gelegen tussen duin 
en polder, nabij de zee. Je v ind t er natuur en rust, 
gecom bineerd m et com fort, cultuur, lekker eten 

en gezelligheid. De cam ping beschikt over vele 
gratis sport- en anlm atlefadllte lten. Er zijn ook 43 
vakantiewoningen.

OPENBAAR SANITAIR
Stadspark 
H. Jasparlaan
Zeedijk - Hotel Slnt-Faureln 

Oorlogslnvalldenlaan

STRANDMATTEN EN 
ANDERE VERHARDINGEN
Er Is een verharde strandtoegang (strandroosters) 

ter hoogte van het casino van Middelkerke. Hier 
kunnen rolstoelgebruikers het strand bereiken.

Er Is een verharde strandtoegang (strandrooster) 
waar rolstoelen het strand kunnen bereiken aan de 
hoek van de Strandlaan en de Koning Ridderdijk in 
Westende.

STRANDROLSTOEL
Twee strandjutters en één zeejutter staan ter be
schikking tijdens de maanden ju li en augustus 
per uitvalbasis van de assistentie (Westende en 

Middelkerke).
Bulten het seizoen zijn d e ze ju tte rs te  verkrijgen bij 

de dienst sociale zaken.
Meer Info: soclale.zaken@mlddelkerke.be o f +32 
(0)474 88 80 90 (Sonja Vanmaele).

VARIA
Het stratenplan Is g roo t en du idelijk  leesbaar en 
gee ft de locatie van de toegankelijke logies weer. 
Voor de b ib lio theek Is er een groo t Infobord met 
duidelijke weergave voor slechtzienden.

http://www.toevla.be
mailto:nfo@dezeekameel.be
http://www.dezeekameel.be
mailto:camplng.mercator@skynet.be
mailto:westende@kompascamplng.be
http://www.kompascamplng.be
mailto:soclale.zaken@mlddelkerke.be


RECA (restaurants en cafés)
Er werd nog geen toegankelijkheidslabel ontwikkeld 
voor restaurants en café's (ReCa-zaken). Onderstaande 
ReCa-zaken werden gescreend. De objectieve meetge

gevens vind je  op www.toevla.be.

In deze brochure doen we geen uitspraak over de graad

van toegankelijkheid.

New Nemrod Den Ensor De Golf
Vindictivelaan 25c, Oostende Zeedijk 290, Oostende Zeedijk 164, Oostende
Tel. +32 (0)59 80 86 91 Tel. +32 (0)59 55 27 54 - Fax +32 (0)59 55 27 59

¡nfo@ravellngen.be - w ww.ravellngen.be De Wandelaar
O ld lnn Zeedijk 290, Oostende

Loulsastraat 12, Oostende De Boele Tel. +32 (0)59 55 27 54 - Fax +32 (0)59 55 27 59

Tel. +32 (0)59 70 50 60 Kerkstraat 35, Oostende
Tel. +32 (0)59 43 50 10 - Fax +32 (0)59 43 50 51

¡nfo@ravellngen.be - w ww.ravellngen.be

M oby Dlck

Vlsserskaal 6, Oostende Azo HOTELS
Tel. +32 (0)59 80 01 37 Achturenplein 1, Oostende Europe * ***

Tel. +32 (0)59 50 30 37 Kapucijnenstraat 52, Oostende

Venezla www.blstro-azo.be Tel. +32 (0)59 70 10 12 - Fax +32 (0)59 80 99 79
A lbert 1 prom enade 67d, Oostende ¡nfo@ europehotel.be - w w w.europehote l.be

Brasserie Gloria

De Volksbond

Kan. Dr. Colenstraat 7, Oostende ® B e©001D®
Kursaal W esthelllng 5, Oostende

Tel. +32 (0)59 80 66 11 - Fax +32 (0)59 80 66 29

Tel. +32 (0)59 55 25 86 m ss®
¡nfo@restaurantglorla.be The Pigeon

N leuwpoortsesteenweg 114, Oostende Een w andeling op  de prom enade en zonnebaden
Restaurant Renommee Tel. +32 (0)59 32 64 36 op  het strand o f In het solarium .... Nagenieten

Kursaal W esthelllng 5, Oostende w w w .thep lgeon.be doe je  op  een terrasje In het bruisende cen
Tel. +32 (0)59 80 66 11 - Fax +32 (0)59 80 66 29 trum  o f In het casino. De toegankelijke kamers

¡nfo@ derenommee.be 't Boothuis zijn nieuwe luxueuze kamers, voorzien van alle
Vlsserskaal 45, Oostende com fort. Alle kamers zijn rookvrij en hebben een

Chez nous Tel. +32 (0)59 80 92 00 - Fax +32 (0)59 32 15 95 luchtafzulgsysteem.
Vlsserskaal 45, Oostende ¡nfo@chez-nous.be - w ww.chez-nous.be

Tel. +32 (0)59 80 92 00 - Fax +32 (0)59 32 15 95 Golden Tu lip B ero ***
¡nfo@chez-nous.be - www.chez-nous.be Dolce Mare Hofstraat la, Oostende

Vlsserskaal 19, Oostende Tel. +32 (0)59 70 23 35 - Fax +32 (0)59 70 25 91
Café Feffe Tel. +352 (0)59 70 28 38 hotel.bero@ oostende.net - w w w .hote lbero.be
W apenpleln 10, Oostende
Tel. +32 (0)59 50 47 82 - Fax +32 (0)59 50 60 72 Entourage

¡nfo@ leffeoostende.be - www .leffeoostende.be W apenpleln 16, Oostende 
Tel. +32 (0)59 43 90 99 mam

Belvedere entourage-oostende@ telenet.be
Zeedijk 90, Oostende Dit kindvriendelijk hotel bevindt zich In het
Tel. +32 (0)59 33 33 51 - Fax +32 (0)59 33 33 56 Rossini centrum  van Oostende. De winkelstraten, het

Vindictivelaan la, Oostende strand en het casino liggen op  wandelafstand.

De Grote Rede Tel. +32 (0)59 80 80 62 Sportlevellngen kunnen er sguashen o f baantjes
Zeedijk 290, Oostende smeetsjos@hotmall.com trekken In het zwem bad. Ontspannen doe je  In

Tel. +32 (0)59 55 27 54 - Fax +32 (0)59 55 27 59 de sauna o f het Turks stoom bad terw ijl de kinde
¡nfo@ravellngen.be - w ww.ravellngen.be Red Pepper ren zich uitleven In de speelkamer van kapitein

Vlsserskaal 17-18, Oostende Haddock. Kinderen krijgen bovendien korting In
Tel. +32 (0)493 52 96 51 d it hotel.

http://www.toevla.be
mailto:nfo@ravellngen.be
http://www.ravellngen.be
mailto:nfo@ravellngen.be
http://www.ravellngen.be
http://www.blstro-azo.be
mailto:nfo@europehotel.be
http://www.europehotel.be
mailto:nfo@restaurantglorla.be
http://www.theplgeon.be
mailto:nfo@derenommee.be
mailto:nfo@chez-nous.be
http://www.chez-nous.be
mailto:nfo@chez-nous.be
http://www.chez-nous.be
mailto:hotel.bero@oostende.net
http://www.hotelbero.be
mailto:nfo@leffeoostende.be
http://www.leffeoostende.be
mailto:entourage-oostende@telenet.be
mailto:smeetsjos@hotmall.com
mailto:nfo@ravellngen.be
http://www.ravellngen.be


Melinda ***
Mercatorlaan 21, Oostende 
Tel. +32 (0)59 80 72 72 - Fax +32 (0)59 80 74 25 
info@ melinda.be - w w w .m elinda.be

©0061001111 
0
Een dynamisch, fris en m odem  verblijf vlakbij het 

stadscentrum en op  een paar stappen van de 
jachthaven. Je begin t de dag m et een rijkelijk on t

b ijtbu ffe t en genie t 's m iddags o f's  avonds van de 

m et zorg bereide streekgerechten en dagsugges- 
ties in het restaurant. Kinderen krijgen korting.

VAKANTIEWONINGEN
't HofTen Hullenhove
Leemstraat 2, Oostende
Tel. +32 (0)59 70 11 58 - +32 (0)499 24 51 28
Fax+32 (0)59 70 11 58

frank.coppin@ hotmail.com
www.hoevetoerism e.be@QQO
Actieve boerderij m et gastenkamers in de vlakke 

polders op 5 km van de zee en vlakbij het fiets- 

knooppuntennetw erk. Kinderen spelen veilig 
op  het e rf o f in de om heinde tu in  en terras m et 
allerlei speeltuigen. Bij slecht weer kunnen ze zich 
uitleven in de polyvalente zaal m et speelhoek, 
p ingpongtafe l en tafelvoetbal terw ijl de ouders 

een boek lezen uit de bib. Ruime keuken 's m id

dags en 's avonds ter beschikking.

VAKANTIECENTRA
De Kinkhoorn 

Zeedijk 330, Oostende
Tel. +32 (0)59 70 16 97 - Fax +32 (0)59 80 90 88 

receptie@ dekinkhoorn.be - w w w.dekinkhoorn.be

©0O610ID©©

De Kinkhoorn b ied t je  naast het com fortabele 
logem ent op appartem ent een waaier van on t
spanningsmogelijkheden. Je kan er terecht in 
het zwem bad m et sauna, de fitnessruimte, de b i

bliotheek, de sporthal o f de ba llenboot voor de 
allerkleinsten.

Dit m ooie jeugdverb lijf lig t vlakbij het strand en 

Earth Explorer. Er zijn 18 kamers voor 2 to t 6 per
sonen m et eigen badkamer m et douche, wastafel 

en toile t. In 2 ruime polyvalente zalen kan je  eten 

en spelen. Je potje kan je  zelf koken in een goed 
uitgeruste keuken.Op hettoegankelijke speelplein 
kunnen kinderen onbeperkt ravotten.

OPENBAAR SANITAIR
Kapellebrug
IJzerstraat
Parijsstraat

STRANDMATTEN EN 
ANDEREVERHARDINGEN
Het strand tussen Casino/Kursaal en Thermae 
Palace hotel is toegankelijk voor ro lstoelgebrui
kers via een helling die naar het strand loopt. Er 

bevinden zich metalen panelen van de d ijk to t 

op het harde zand aan de Parijsstraat (Centrum 

Oostende, vlakbij toegankelijk openbaar toilet) en 
de Diksmuidestraat (Mariakerke, vlakbij Belgisch 
Zee-instituut).

STRANDROLSTOEL
Strandrolstoelen zijn beschikbaar via "Zon, Zee ... 
Zorgeloos"

MUSEA EN ATTRACTIES
Fort Napoleon
Rolstoelgebruikers kunnen hulp nodig hebben 
om  de ingang te bereiken. De meeste delen van 
het Fort zijn toegankelijk, behalve het dak van het 
m useum gedeelte en het dakterras van de bistro 

en het restaurant. Er is een com pute r geïnstalleerd 

die rolstoelgebruikers alle inform atie verschaft 

over het voor hen niet toegankelijke dak van het 
Fort. Binnenin bevindt zich een ruim e lift naar de 
volledig toegankelijke benedenverdieping. In het 
gebouw  bevindt zich een aangepast toilet.

Het Noordzeeaguarium
Het Noordzeeaguarium is toegankelijk langs een 
aparte ingang, al zijn de doorgangen niet overal 
even breed.

Visserskaai, Oostende 

Tel +32 (0)59 50 08 76 
noordzeeaguarium@ skynet.be 
http://users.skynet.be/noordzee.aguarium

MuZee
O ok het Mu.Zee is toegankelijk en beschikt over 

een toegankelijk to ile t en een toegankelijke cafe
taria (Art Café).

Romestraat 11, Oostende 
Te l.+32 (0)59 50 81 18 
Fax +32 0)59 50 56 26 

info@muzee.be - www.m uzee.be

Provinciedomein Raversijde 

Op het dom ein zijn er drie musea: Walraversijde 
m et de archeologische site is v lo t toegankelijk 
voor rolstoelgebruikers, het Memoriaal Prins Karei 

slechts deels en de Atlantikwall niet. In het m em o
riaal kan je  wel een film  zien over de Atlantikwall. 
Het dom ein zelf is toegankelijk langs verharde 

wegen.
Cafetaria-Restaurant 'Walrave' ligt bij de parking 
aan de steenweg en is v lo t toegankelijk voor 

rolstoelgebruikers.
Tel. +32 (0)59 30 62 44 - Fax +32 (0)59 30 62 43
walrave@ telenet.be.

www.walrave.com

N ieuwpoortsesteenweg 636,8400 Oostende 

Tel +32 (0)59 70 22 85 - Fax +32 (0)59 51 45 03 
domein.raversijde@west-vlaanderen.be 
www.west-vlaanderen.be/raversijde

© 0 0 ( D @

Vuurtorenweg, 8400 Oostende 
Te l.+32 (0)59 32 00 48 
Fax +32 (0)59 32 00 56 

fort.napoleon@ erfgoed-vlaanderen.be 
w w w .fo rtnapo leon .be

JEUGDVERBLIJVEN
Duin en Zee
Fortstraat 128, Oostende
Tel. +32 (0)59 26 75 30 - Fax +32 (0)59 26 75 32

jvduinenzeevzw@ scarlet.be
www.jeugdverb lijfcentrum duinenzee.be

mailto:info@melinda.be
http://www.melinda.be
mailto:frank.coppin@hotmail.com
http://www.hoevetoerisme.be
mailto:receptie@dekinkhoorn.be
http://www.dekinkhoorn.be
mailto:noordzeeaguarium@skynet.be
http://users.skynet.be/noordzee.aguarium
mailto:info@muzee.be
http://www.muzee.be
mailto:walrave@telenet.be
http://www.walrave.com
mailto:domein.raversijde@west-vlaanderen.be
http://www.west-vlaanderen.be/raversijde
mailto:fort.napoleon@erfgoed-vlaanderen.be
http://www.fortnapoleon.be
mailto:jvduinenzeevzw@scarlet.be
http://www.jeugdverblijfcentrumduinenzee.be


RECA (restaurants en cafés)
Er werd nog geen toegankelijkheidslabel ontwikkeld 
voor restaurants en café's (ReCa-zaken). Onderstaande 
ReCa-zaken werden gescreend. De objectieve meetge

gevens vind je  op www.toevla.be.

In deze brochure doen we geen uitspraak over de graad 
van toegankelijkheid.

Chez nous
Kapelstraat 243, Bredene
Tel. +32 (0)59 32 04 94 - Fax +32 (0)59 27 35 10

¡nfo@cheznousbredene.be
www.cheznousbredene.be

M due
Kapelstraat 125, Bredene 
Te l.+32 (0)494 49 39 82

Duinrand

Kapelstraat 83, Bredene 
Tel. +32 (0)59 32 32 96

Blstreau

Kapelstraat 76b, Bredene 
Tel. +32 (0)478 36 70 02 

¡nfo@blstreau.be - www.blstreau.be

JEUGDVERBLIJVEN
Horizon: De Strandloper
Kapellestraat 88, Bredene

Tel. +  32 (0)59 32 36 28 - +32 (0)477 27 57 85
Fax+32 (0)59 32 16 62
¡nfo@zeeklassen.be - www.zeeklassen.be®BQfD
Horizon beschikt over 4 ha speelruim te en ligt op 
150 m van de duinen en op  300 m van het strand. 
Het verb lijf Is v lo t bereikbaar m et het openbaar 
vervoer. Alle jeugdwerk-, sport- en schoolgroepen 

kunnen hier terecht vanaf 20 personen per groep. 

Er Is m ogelijkheid to t volpenslon, halfpenslon en 
kamer m et on tb ijt. De koks toveren lekkere en 
kindvriendelijke maaltijden op het bord.

CAMPINGS
Park Costa ***

Koningin Astrldlaan 53B, Bredene
Tel. +32 (0)59 32 24 75 - Fax +32 (0)59 33 11 30
¡nfo@parkcosta.be - www.parkcosta.be

0B ÍQ Q

0SGQÍÜB
Park Costa Is de Ideale plaats om  een dosis gezon
de lucht op te snuiven aan de Belgische kust. Je 

kan er genieten en to t rust komen In een groene, 
familiale en kindvriendelijke om geving. Terwijl 
de kinderen ravotten op  het speelplein, kan je 

rustig een petangueballetje gooien, een partijtje 
biljarten o f deelnem en aan een georganiseerde 
activite it.

't M innewater

Zandstraat 105, Bredene
Tel. +32 (0)59 32 24 58 - Fax +32 (0)59 33 04 95
¡nfo@ mlnnepark.be - www .m lnnepark.be

De cam ping ligt op 2 km van zee en strand. Een 
Ideale verblijfplaats voor mensen die van ruim te 
en rust houden. M oderne faciliteiten en com fort 
bieden garantie voor een geslaagde vakantie. Er Is 

ook een tennisveld aanwezig.

OPENBAAR SANITAIR
Naaktstrand
Astrid

Dulnegat

http://www.toevla.be
mailto:nfo@cheznousbredene.be
http://www.cheznousbredene.be
mailto:nfo@blstreau.be
http://www.blstreau.be
mailto:nfo@zeeklassen.be
http://www.zeeklassen.be
mailto:nfo@parkcosta.be
http://www.parkcosta.be
mailto:nfo@mlnnepark.be
http://www.mlnnepark.be
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RECA (restaurants en cafés)
Er werd nog geen toegankelijkheidslabel ontwikkeld 
voor restaurants en café's (ReCa-zaken). Onderstaande 

ReCa-zaken werden gescreend. De objectieve meetge

gevens vind je  op www.toevla.be.

In deze brochure doen we geen uitspraak over de graad 
van toegankelijkheid.

Zee rust

Z e ed ijk34-35, De Haan 
Tel. +32 (0)50 42 59 07 

¡nfo@zeerust-wendulne.be 
www.zeerust-wendulne.be

RECA (restaurants en cafés)
Er werd nog geen toegankelijkheidslabel ontwikkeld 
voor restaurants en café's (ReCa-zaken). Onderstaande 
ReCa-zaken werden gescreend. De objectieve meetge

gevens vind je  op www. toevla. be.

In deze brochure doen wegeen uitspraakover de graad 
van toegankelijkheid.

Belgium Pier
Zeedijk 261, Blanken berge 
Te l.+32 (0)50 43 37 50 

w w w .belg lum pler.be

Bistro de Markt
De Smet de Naeyerlaan 10, Blankenberge 
Tel. +32 (0)473 28 02 31

Bistro De Tijd
Grote Markt 9, Blankenberge 

Tel. +32 (0)473 75 43 56

Bistrorant Boulevard
De Smet de Naeyerlaan 25, Blankenberge 

Tel.+32 (0)50 42 52 67

M eatpo ln t

Weststraat 8, Blanken berge 
Tel. +32 (0)50 68 65 82 
w w w .m ea tpo ln t.be

Negrita
Zeedijk 96, Blanken berge 

Te l.+32 (0)50 42 51 11

Plaza
Grote Markt 26, Blankenberge 

Te l.+32 (0)50 41 99 24

Petit Rouge
Zeedijk 127, Blankenberge 
+32(0)50 43 50 43
¡nfo@ petltrouge.be - w w w .petltrouge.be  

Palazzo

Zeedijk 185, Blankenberge 
Te l.+32 (0)50 42 83 85

Nom lnoé

Z e ed ijk37, Blankenberge 
Te l.+32 (0)50 41 27 45

Rita

Kerkstraat 34, De Haan 
Te l.+32 (0)50 41 19 90

De Coglsserle
Koninklijke baan 29, De Haan
Tel. +32 (0)59 43 00 43 - Fax +32 (0)59 43 50 90

¡nfo@decoglsserle.be - www.decoglsserle.be

Lucky garden 
D rlftw eg 144, De Haan 
Tel. +32 (0)59 27 80 77

OPENBAAR SANITAIR
Zeedijk- Demeyhelllng 
Zeedijk- Leopoldlaan 
Vosseslag - strand

STRANDMATTEN EN 

ANDEREVERHARDINGEN
Er Is een verhard pad op  het strand aan het 
Leopoldpleln en op het strand In Vosseslag.

Corner house
Caslnopleln 12-13, Blankenberge 
Tel.+32 (0)50 41 93 76

Lette plaza Blankenberge
Van Maerlantstraat 79, Blankenberge

Tel. +32 (0)50 42 96 92 - Fax +32 (0)50 42 98 72

Leopold chalet
Leopoldstraat 1, Blankenberge

Tel. +32 (0)50 42 98 16 - Fax +32 (0)50 41 87 38

Oosterstakelsel 
Z eed ijk360, Blankenberge 
Tel.+32 (0)476 66 49 98 
www.oosterstaketsel.be

Au Luxembourg 
Zeedijk 75, Blanken berge 
Tel. +32 (0)50 67 44 38 

w ww .auluxem bourg .net

Seagull
Weststraat 11, Blankenberge
Tel. +32 (0)50 41 18 81 - Fax +32 (0)50 41 18 83

Marcel
Zeedijk 121, Blankenberge 

Te l.+32 (0)50 41 28 46 
www.brasserlemarcel.be

't Zeii

Havenplein 3, Blankenberge 
+32(0)496 41 40 59

http://www.toevla.be
mailto:nfo@zeerust-wendulne.be
http://www.zeerust-wendulne.be
http://www.belglumpler.be
http://www.meatpolnt.be
mailto:nfo@petltrouge.be
http://www.petltrouge.be
mailto:nfo@decoglsserle.be
http://www.decoglsserle.be
http://www.oosterstaketsel.be
http://www.auluxembourg.net
http://www.brasserlemarcel.be


Vénitien
Zeedijk 115, Blankenberge
Tel. +32 (0)50 41 10 74 - Fax +32 (0)50 42 98 90
¡nfo@venltlen.be - www.venltlen.be

Vincent (glacier)

Zeedijk 158, Blankenberge 
Te l.+32 (0)50 41 26 14

De gastronom ische keuken van Hotel Aazaert Is 
to t ver bulten de badstad bekend en geliefd. Maar 
niet alleen het restaurant, ook het vernieuwde 
hotel Is meer dan de m oeite waard: de stijlvolle 

kamers (ookfamlllekamers), gezellige salons, over
dekt zwem bad, massagemogelljkhelden, fitness, 

relaxrulmte m et sauna, stoom bad en bubbelbad 
en het dakterras garanderen een geslaagd verblijf.

Zeepaardje

Zeedljk49, Blanken berge
Tel. +32 (0)50 42 42 05 - Fax +32 (0)50 42 42 05

¡nfo@zeepaardje.com - www.zeepaardje.com

HOTELS
Du Comm erce ***
Weststraat 64, Blankenberge

Tel. +32 (0)50 42 95 35 - +32 (0)479 32 01 25
Fax+32 (0)50 42 94 40
¡nfo@ hotel-du-comm erce.be
www .hote l-du-com m erce .be©0OÜ000HÎ
Familiehotel In het hartje van de stad, vlakbij de 
markt, de haven, het strand en op  5 m inuten van 
het station. Gezinnen kunnen een fam lllekamer 

m et een tussendeur boeken. Je fiets kun je  kw ijt 
In een gratis berging en je  wagen In de prlvéga- 

rage. Fietsverhuur Is mogelijk. O ok de langslapers 

kunnen rijkelijk on tb ijten to t 11 uur.

José*

Vlsserstraat 18, Blankenberge 
Tel. +32 (0)50 41 14 21 - +32 (0)475 65 69 54 

Fax+32 (0)50 42 87 65 
¡nfo@hotel-jose.be - w w w.hotel-jose.be0BMID@
Hotei José pai In het centrum , vlakbij de zee, de 

winkelstraat, het treinstation en een halte van de 
Kusttram. Een hartelijke on tvangst en een (h)eer- 
lijke keuken garanderen je  een zalige vakantie In 
een familiale sfeer.

Aazaert * ***

Hoogstraat 25, Blanken berge
Tel. +32 (0)50 41 15 99 - Fax +32 (0)50 42 91 46
¡nfo@azaert.be - www.azaert.be

VAKANTIECENTRA
Dulnse Polders

A. Ruzettelaan 195, Blankenberge
Tel. +32 (0)50 43 24 00 - Fax +32 (0)50 42 96 31
¡nfo@dulnsepolders.be
www.dulnsepolders.be0BS@QiD@@
Een ru im en rustig gelegen com plex dat gastrono
mie, logies en vergaderlnfrastructuur onder één 
dak verenigt. Het strand en de zee zijn vlakbij en 

ook Brugge Is zo te  bereiken. Er Is Infrastructuur 

voor m inigolf, tennis, volleybal, basketbal en m in i
voetbal. Klnderanlmatle tijdens het hoogseizoen.

Floreal Blankenberge
Koning A lbert I laan 59, Blankenberge

Tel. +32 (0)50 43 21 11 - Fax +32 (0)50 43 22 22
blankenberge@florealclub.be

www.florealclub.be

0BS0Q(D@@
Floreal Blankenberge Is een m odern vakan- 
tlecentrum  m et een ultgebrelde vergader- en 

sportaccom m odatie en ligt o p  w andelafstand van 
de Blankenbergse d ijke n  het levendige stadscen
trum . Er Is anim atie voorzien In vakantieperiodes.

OPENBAAR SANITAIR
Pier
Leopoldpark

STRANDMATTEN EN 
ANDEREVERHARDINGEN
Ter hoogte van de Charlierhelling kan je  onder de 
d ljkd o o r rijden m et de rolstoel. Daar Is een houten 
constructie (soort mat) op het strand gelegd, zodat 
rolstoelgebruikers het strand perfect kunnen 
betreden. Op de d ijk zijn slgnallsatleborden aan

gebracht d ie je  de w eg wijzen naar de plaats waar 

je  het strand kan betreden.

STRANDROLSTOEL
Er w o rd t vanaf 15 mei een strandrolstoel gratis ter 
beschikking gesteld In het EHBO-lokaal van de 
reddingsdienst tussen 11 en 18 u. Je m oet enkel 

je  Identiteitskaart afgeven In ruil voor de rolstoel. 
Deze rolstoel kan niet gereserveerd worden.

Tel. +32 (0)5041 37 17 o f +32 (0)5041 25 55.

REDDINGSDIENST
De strand- en reddingsdienst m et daarbij horende 
EHBO-post Is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. 
Reddingsdienst voorzien van 19 mei to t het derde 

weekend van september.

MUSEA EN BEZIENSWAARDIGHEDEN
Sea Life

Het Sea Life Center Is toegankelijk en beschikt 
over een toegankelijk to lle t en een toegankelijke 
cafetaria.

Koning A lbert l-laan 116, Blankenberge 
T e l+32 (0)50 42 42 00 

slcblank@ merllnentertalnments.blz 
www.seallfe.be

HetSerpentarlum

Het Serpenterlum Is toegankelijk, al Is het pad 
doorheen de tentoonste llingsruim te niet erg 

breed.

Zeedijk 146, Blankenberge 
Te l.+32 (0)50 42 31 62 

serpentarlum@ pandora.be 
w ww.serpentarlum .be

Bloso-om nlsportcentrum  
In het Bloso om nlsportcentrum  zijn volgens 
de dienst voor toerisme en de strand- en red
dingsdienst de voorzieningen toegankelijk voor 

mensen m et een motorische handicap o f visuele 

beperking.

Koning Boudewljnlaan 15 b, Blankenberge 
Tel. +32 (0)5043 52 60 (sauna/zwembad)

Tel. +32 (0)50 42 64 42 (algemeen)
Fax+32 (0)50 41 71 39

blankenberge@bloso.be - www.blososauna.be 

Zulvelmuseum
O ok het Zulvelmuseum Is toegankelijk.

Brugsesteenweg 68, Blankenberge 

Te l.+32 (0)50 41 18 75 
¡nfo@zulvelmuseum.be
w ww .zulvelm useum .be

mailto:nfo@venltlen.be
http://www.venltlen.be
mailto:nfo@zeepaardje.com
http://www.zeepaardje.com
mailto:nfo@hotel-du-commerce.be
http://www.hotel-du-commerce.be
mailto:nfo@hotel-jose.be
http://www.hotel-jose.be
mailto:nfo@azaert.be
http://www.azaert.be
mailto:nfo@dulnsepolders.be
http://www.dulnsepolders.be
mailto:blankenberge@florealclub.be
http://www.florealclub.be
mailto:slcblank@merllnentertalnments.blz
http://www.seallfe.be
mailto:serpentarlum@pandora.be
http://www.serpentarlum.be
mailto:blankenberge@bloso.be
http://www.blososauna.be
mailto:nfo@zulvelmuseum.be
http://www.zulvelmuseum.be


Zeebrugge
RECA (restaurants en cafés)
Er werd nog geen toegankelijkheidslabel ontwikkeld 
voor restaurants en café's (ReCa-zaken). Onderstaande 
ReCa-zaken werden gescreend. De objectieve meetge

gevens vind je  op www.toevla.be.

In deze brochure doen we geen uitspraak over de graad 
van toegankelijkheid.

Tijdok
Tijdokstraat 16, Zeebrugge 
Tel. +32 (0)476 59 65 20 

¡nfo@ tljdok.be - w w w .tljdok.be

The Sailor
Wandelaarstraat 8, Zeebrugge

Sea and Sand 

Zeedijk 8, Zeebrugge 
Tel.+32 (0)50 54 42 79

De 4 torre

Vlsmljnstraat 14, Zeebrugge 
Tel. +32 (0)50 36 09 39

De Kombuis
Tijdokstraat 4, Zeebrugge 
Tel. +32 (0)50 67 83 25 

¡nfo@ dekombuls.be - w ww.dekom buls.be

Huyze Saeftlnghe
Onder de toren 5, Zeebrugge (Llssewege) 
Tel. +32 (0)50 82 04 50

STRANDMATTEN EN 

ANDERE VERHARDINGEN
Er lig t een nieuw verhard pad ter hoogte van het 
Badengebouw dat toegang geeft van het hellend 
vlak to t aan het verharde zand. Het pad Is onge
veer 1,80 m eter breed en bestaat uit platen. De 

platen w orden m et een spanbout volled ig tegen 

elkaar vastgemaakt zodat er geen niveauverschil Is. 
Het verharde pad w ord t In het zand geplaatst en 
hierbij zorgen de ribben (geplaatst aan de onder
kant van het pad, bestaande uit a lum inium ) voor 

een stabiele verankering waardoor het pad niet 
kan verschuiven. De bovenkant van het verharde 
pad Is voorzien van een antlsllplaag.

Slabblnck

Tijdokstraat 36, Zeebrugge 
Te l.+  32 (0)50 54 52 46

't Lisputje
Zeebruggelaan 90, Zeebrugge 
Te l.+32 (0)50 55 16 51 

www .llsputje.be

Mon manège à tol 
Vlsmljnstraat 44, Zeebrugge 
Tel. +32 (0)50 55 05 60

Bistro Anker
Rederskaal 38, Zeebrugge

Brasserie Nelson 
Vlsmljnstraat 24, Zeebrugge 
Tel. +32 (0)50 54 59 54

Blue Lobster

Tijdokstraat 9, Zeebrugge 
+32 (0)50 68 45 71

MUSEA EN BEZIENSWAARDIGHEDEN
Sea Lront
Seafront Is gedeelte lijk toegankelijk m et hulp. Het 

g rootstedee l van het museum Istoegankelljkvoor 
rolstoelgebruikers (een begeleider kan nodig zijn 
om  een helling te  nemen en deuren te  openen), 
de boten bulten aan de kade niet.

Er Is een aangepast, doch krap to lle t aan de Ingang 
van hal 2.

Vlsmljnstraat 7, Zeebrugge 
Tel.+32 (0)50 55 14 15 
¡nfo@seafront.be - www.seafront.be

http://www.toevla.be
mailto:nfo@tljdok.be
http://www.tljdok.be
mailto:nfo@dekombuls.be
http://www.dekombuls.be
http://www.llsputje.be
mailto:nfo@seafront.be
http://www.seafront.be


RECA (restaurants en cafés)
Er werd nog geen toegankelijkheidslabel ontwikkeld 
voor restaurants en café's (ReCa-zaken). Onderstaande 

ReCa-zaken werden gescreend. De objectieve meetge

gevens vind je  op www.toevla.be.

In deze brochure doen we geen uitspraak over de graad 
van toegankelijkheid.

Kinders Siska

Oosthoekplein 1, Knokke-Heist
Tel. +  32 (0)50 60 20 08 - Fax +  32 (0)50 60 20 28

Park-lnn

Parkstraat 25, Knokke-Helst 
Tel. +32 (0)50 51 63 74 

www.park-lnn.be

Le Pain Quotidien 
Dumortlerlaan 75, Knokke-Helst 

Te l.+32 (0)50 60 15 75 
www .lapa lnquotld len.com

Point de vue
Z e ed ijk386, Knokke-Helst 
Tel. +32 (0)50 60 05 55 

www .poln t-de-vue.be

Pousse-café
Vlamingstraat 83A, Knokke-Helst
Tel. +32 (0)50 51 69 64 - Fax +32 (0)50 51 94 10

't Fonduehulsje 
De Bolle 1, Knokke-Helst 

Tel. +32 (0)473 93 20 38

Grand café au lilac blanc 
Vlamingstraat 30, Knokke-Helst 

Tel. +32 (0)50 67 63 37

Cinq Annoo
Graaf d'ursellaan 45, Knokke-Helst
Tel. +32 (0)50 51 03 10 - Fax +32 (0)50 51 03 10

Beach

Zeedijk 552, Knokke-Helst
Tel. +32 (0)50 60 97 60 - Fax +32 (0)50 62 20 09

¡nfo@beach-knokke.be
www.beach-knokke.be

Bon appetlt

Graaf d'Ursellaan 4, Knokke-Helst 
Te l.+32 (0)50 51 13 73

Sei Gris
Zeedijk 314, Knokke-Helst
Tel. +32 (0)50 51 49 37 - Fax +32 (0)50 51 49 97

¡nfo@restaurantselgrls.be
www.restaurantselgrls.be

Bristol
Zeedijk 291, Knokke-Helst
Tel. +32 (0)50 51 21 12 - Fax +32 (0)50 51 81 12

¡nfo@brasserlebrlstol.be
www.brasseriebrlstol.be

Café Lette
Zeedijk 564, Knokke-Helst
Tel. +32 (0)50 61 18 17 - Fax +32 (0)50 62 90 38

Caroline
Kardinaal Merderstraat 10, Knokke-Helst 

De Raan
Zeedijk 299A, Knokke-Helst

Tel. +32 (0)50 51 51 57 - Fax +32 (0)50 51 43 86

De Bolle

Vlamingstraat 34, Knokke-Helst 
Tel. +32 (0)473 87 06 05

De Vuurtoren
Zeedijk 172, Knokke-Helst
Tel. +32 (0)50 51 59 48 - Fax +32 (0)50 51 59 48

HOTELS
Huyshoeve * **
Spelemanstraat 154, Knokke-Helst (Ramskapelle) 
Tel. +32 (0)50 51 51 25 - Fax +32 (0)50 51 51 75 

¡nfo@huyshoeve.com - www.huyshoeve.com

Q f D @ @
Dit g loednieuw e charm ehotel ligt net aan de rand 

van het p ittoreske dorp je  Ramskapelle, op  drie kilo
m eter van het centrum  van Knokke-Helst en In de 
directe om geving van Brugge, Damme, Cadzand 
en Sluis. De Huyshoeve Is een thuis zowel voor 

toeristen die de badplaats Knokke-Helst en haar 
om geving  w illen verkennen ais voor de zakenrei
ziger die op  zoek Is naar rust. 's Avonds verwennen 

de uitbaters je  graag m e teen  heerlijk diner en kan 
je  rustig nagenieten bij de open haard.

OPENBAAR SANITAIR
Z eed ijk -A lbe rtp le in  
Appelzakstraat 
Zeedijk - Zwaluwenlaan 
Zeedijk - Lentelaan 

Evenementenstrand 
Vissershuldeplein

MUSEA EN ATTRACTIES
Het Zwin

Delen van het Zwin zijn toegankelijk, waarvan 
som m ige m et hulp. Er zijn voorbehouden par

keerplaatsen en toegankelijke to ile tten bij het 
toegangsgebouw . Er Is wel een kleine trede en de 
toegangsdeur Is w at smal. Het park, de volière en 
de d ijk langs het reservaat zijn toegankelijk, de slik

ken en schorren van het e igenlijke reservaat niet. 
O okd e  cafetaria Is toegankelijk.

Graaf Leon Llppensdreef8, Knokke-Helst 
Te l.+32 (0)50 60 70 86 
¡nfo@ hetzwln.be - w w w .zw ln.be

http://www.toevla.be
http://www.park-lnn.be
http://www.lapalnquotldlen.com
http://www.polnt-de-vue.be
mailto:nfo@beach-knokke.be
http://www.beach-knokke.be
mailto:nfo@restaurantselgrls.be
http://www.restaurantselgrls.be
mailto:nfo@brasserlebrlstol.be
http://www.brasseriebrlstol.be
mailto:nfo@huyshoeve.com
http://www.huyshoeve.com
mailto:nfo@hetzwln.be
http://www.zwln.be


0
Zon Zee Zorge
Het pro ject Zon, zee... zorgeloos Ijvert voor een 

toegankelijk strand voor Iedereen door de unieke 
com binatie van Infrastructuuraanpasslngen en 
het Inzetten van opgele lde assistenten.

Waar? N ieuw poort, Westende, Middelkerke, 
Oostende, De Haan, Vosseslag, W endulne en 
Zeebrugge. Van 1 ju li to t 31 augustus, elke dag van 

10.30 to t 18.30 uur

De volledige brochure kun je  dow nloaden via:
www.west-vlaanderen.be/gelljkekansen

Hendrlkapleln Hoek Strand laan en 
Koning Ridderdijk Casino Diksmuidsestraat Strand

Leopold plein Strand vosseslag Demeyhelling Badengebouw

+32 (0)498 92 92 79 +32 (0)498 90 58 71 +32 (0)498 90 58 70 +32 (0)491 50 54 33 +32 (0)59 23 39 00 +32 (0)59 23 67 30 +32 (0)50 41 23 96 +32 (0)472 90 08 46

Zíe website: www.navlgeerenparkeer.be

N ieuw poort bad Sint-Lau reins De G reef plein Ravelingen De Haan aan zee - - -

Met de steun van de Vlaamse regering ín kader van het kustactieplan 2005-2009.

http://www.west-vlaanderen.be/gelljkekansen
http://www.navlgeerenparkeer.be


Toegankelijke tramhaltes aan de kust:

• De Panne Station
• N ieuw poort Bad
• N ieuw poort Ysermonde
• N ieuw poort Cardljnlaan

• N ieuw poort Stad
• Lombardsljde-Westende Slnt-Laurelns

• Lombardsljde-Westende Bad
• Lombardsljde-Westende Belle Vue
• M iddelkerke Krokodlel
• M iddelkerke Verhaeghelaan

• M iddelkerke De Greefpleln
• Oostende Ravellngen

• Oostende Renbaan
• Oostende Station
• Oostende Weg naar Vismijn
• Oostende Duin en Zee

• Bredene Campings
• De Haan Zeepreventorlum

• De Haan Aan Zee
• De Haan Waterkasteellaan
• Blankenberge Station
• Helst Dijk

• Helst Heldenplein
• Helst Duinbergen

Voorbehouden parkeerplaatsen
Op de website www.navlgeerenparkeer.be zijn al 
meer dan 1300 voorbehouden parkeerplaatsen te  
vinden verspreid over de hele kust. Je kan er de lo
catie, de afm etingen, de ondergrond en een foto 

terugvinden.
Sinds kort kunnen deze voorbehouden par

keerplaatsen ook gedow nload w orden op uw 
gps-toestel (Tom Tom, Garmln en Mlo)
Meer Informatie: www.navlgeerenparkeer.be

O penbaar vervoer
De brochure "D ienstverlening aan personen m et 
beperkte m obilite it" Inform eert je  over de dienst
verlening aan personen m et beperkte m obilite it. 
De brochure Is beschikbaar In het Nederlands, 
Frans, Duits en Engels.

Verdere Info & reservatie om  assistentie aan te

vragen: tel. +32 (0)2 528 28 28
www .nm bs.be

De Lijn
Personen m et een beperking, moeten hun bus- o f 
tram rit (en terugrit) vooraf reserveren bij de bel
buscentrale van hun provincie.
Informatie over het toegankelijkheidsbeleid van 

De Lijn en hoe je  een rit m oet reserveren, Is te 
vinden op

w w w .d e lljn .b e /o v e r/a a n b o d /to e g a n k e lljk h e ld / 
¡ndex.htm en In de brochure.

Op de website w w w .de lljn .be /dekusttram / 

Relslnformatle/lndex.htm vind je  welke tramhaltes 
er toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers. Dit Is 

nu ttige  Informatie voor personen die zonder be
gele iding reizen.
Dankzij verhoogde perrons kunnen reizigers 
zonder hoogteverschil op - en afstappen aan het 
verlaagde m iddengedeelte van de tram. Een hel

ling naar het verhoogde perron en een groo t 

platform  maken het opstappen voor rolstoelge

bruikers gemakkelijker.

Colofon

Wettelijk depot WD/3029/2011/11

Deze brochure werd ontwikkeld binnen het kader van het Interreg IV-programma 'Toeristische Valorisatie 
Westkust - Flandre Cóted'Opale', met de financiële ondersteuning van de Europese Unie.

Het ís verboden om de weergegeven informatie te kopiëren o fte  publiceren zonder schriftelijke 
toestemming van de uitgevers.

Redactie en samenstelling Niki Vervaeke (Westkans), Petra Aernoudt (Westtoer), Johan Martin (Westtoer) 
Lay-out Aynsley Bral (Provincie West-Vlaanderen)
Fotografie Westtoer, Westkans,Toerisme Vlaanderen, D. De Kievith 
Cartografie Westtoer
Druk Grafische Dienst Provincie West-Vlaanderen
Verantwoordelijke uitgever Westtoer apb, Koning Albert l-laan 120,8200 Sint-Michiels (Brugge)

http://www.navlgeerenparkeer.be
http://www.navlgeerenparkeer.be
http://www.nmbs.be
http://www.delljn.be/over/aanbod/toegankelljkheld/
http://www.delljn.be/dekusttram/


Diensten voor toerisme
De Panne Bredene Knokke - Helst
Zeelaan 21, De Panne Kapelstraat 76, Bredene Zeedljk-Knokke 660, Knokke-Helst

Te l.+32 (0)58 42 18 18 Tel.+32 (0)59 56 19 70 Tel. +32 (0)50 63 03 80
toerisme@ depanne.be toerlsme@ bredene.be toerlsme@ knokke-helst.be

www.depanne.be w w w .ultlnbredene.be www.knokke-helst.be

Koksijde - Oostduinkerke De Haan - W endulne
Zeelaan 303, Koksijde Tramstation, De Haan

Tel.+32 (0)58 51 29 10 Tel. +32 (0)59 24 21 34
toerisme@koksljde.be toerlsme@dehaan.be Contact
www.koksljde.be www.dehaan.be

Westkans

N ieuw poort Blankenberge Kerkhofstraat 1, Brugge

Marktplein 7, N ieuw poort Leopold III plein, Blanken berge Tel. +32 (0)50 40 73 73 - Fax: +32 (0)50 71

Tel.+32 (0)58 22 44 44 Tel.+32 (0)50 41 22 27 ¡nfo@westkans.be - www.westkans.be

¡nfo@ nleuwpoort.be toerlsme@ blankenberge.be

w w w .n leuw poort.be www.blankenberge.be W esttoer
Koning A lbert l-laan 120, Brugge 2
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