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5 redenen voor een schitterend eindejaar aan zee
Eindejaar doorbrengen aan de Kust: bij wie
is dit fantastisch idee nog nooit
opgeborreld? Aftellen met je voeten in het
zand, op enkele meters van de zee… of
genietend van een heerlijke maaltijd op
een spetterend feest. Tijd om je valies te
pakken! Want met deze vijf tips wordt het
een eindejaar om nooit meer te vergeten.

Kerstmarkten en ijspistes
Niets zo gezellig als een kerstmarkt.
Fonkelende lichtjes, kraampjes met warme
chocolade, een hoop originele kerstgeschenkjes en als kers op de taart een gigantische
schaatspiste! Je hoeft er niet voor naar het buitenland of naar de grote steden te trekken, ook
aan de Kust betoveren tal van kerstmarkten je met een prachtig winters decor.
De Panne

vanaf 14 december

Kerstmarkt en schaatspiste

Nieuwpoort

vanaf 20 december

Winter Village met schaatspiste

Koksijde

vanaf 14 december

Kerstmarkt met schaatspiste

Middelkerke

vanaf 20 december

Eisbar met schaatspiste

Oostende

vanaf 29 november

Winter in het Park met schaatspiste

Bredene

vanaf 21 december

Kerstdorp

De Haan

vanaf 24 december
vanaf 13 december

Kerstmarkt
Schaatspiste met winterchalet

Blankenberge

vanaf 14 december

Winterhappening met schaatspiste

Zeebrugge

21 december

Kerstmarkt

Knokke-Heist

vanaf 29 november

Schaatspiste met events

Eindejaarskoopjes met zicht op zee
Je kent het wel: die rush aan het einde van het jaar om voor iedereen het perfecte
nieuwjaarsgeschenk te vinden. Bespaar jezelf heel wat zorgen en trek naar zee. Talloze
winkelstraten boordevol kerstinspiratie brengen je zeker raad. Word je toch overvallen door
een stressmomentje? Ga dan even uitwaaien op het strand en wie weet komt dat fantastische
idee wel vanzelf.
Knokke-Heist, Oostende en Nieuwpoort zijn de mode hotspots langs de Kust. Ook de
winkelstraten van De Panne, Koksijde, De Haan, Bredene, Middelkerke en Blankenberge zijn
zeker een bezoek waard. Met de kusttram hop je makkelijk van de ene badplaats naar de
andere. Wist je trouwens dat je aan de Kust ook op zondag kunt shoppen?
Tip: Wil je het helemaal in kerststijl? Dan is er op 20 december X-MAS Late Night Shopping in
Oostende. 150 winkels in het centrum blijven dan open tot 20 uur en trakteren je op
geschenkjes, hapjes en animatie.
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Feesten tot de vroege uurtjes
Jong of minder jong, aan de Kust haalt iedereen graag de dansschoenen boven. In elke
badplaats zijn er op oudejaar een heleboel evenementen met hippe muziek, prachtige decors
en indrukwekkende aftelmomenten. Strak in het pak, glitter and glamour of liever casual? Er is
voor elk wat wils. Enkele topevents vind je verderop in deze bundel bij de agenda.

Spetterend vuurwerk
3, 2, 1 en knallen maar!
Vergeet
dat
jaarlijkse
aftelmoment in de zetel, bij
vrienden of op een fuif. Trek
naar het strand en laat je
om klokslag 12 betoveren
door de magie van een
prachtig vuurwerk.
Wie het vuurwerk op
oudejaarsavond
wil
bewonderen, rept zich op
31 december best naar
Koksijde-Oostduinkerke,
Middelkerke-Westende,
Nieuwpoort, Oostende of
De
Haan-Wenduine.
Op maandag 30 december kan je terecht in Koksijde-Oostduinkerke, vanaf 16 uur starten
daar de Sylverstervuren met vuurwerk. Op 4 januari geniet je in Nieuwpoort van een schitterend
vuurwerkspektakel. Ook tijdens het Lichtkunstfestival in Knokke-Heist kan je vuurwerk
bewonderen.

Fris het nieuwe jaar in
Voor de echte durvers is er in januari de nieuwjaarsduik. Uitgedost in een gekke outfit plonzen
duizenden ijsberen het koude water in. Van een stevig voornemen gesproken… Durf jij het
aan? Of kijk je liever toe vanop het strand?
Oostende

4 januari

Bredene

4 januari

Wenduine (De Haan)

4 januari
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Toppers uit de eindejaarsagenda
De Panne
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

14 december
20 december
21 december
22 december
27 december
28 december
4 januari

Be Bubbled Night, opening kerstmarkt en schaatspiste
Back to the 90’s party
Mama’s Jasje
Christmas Kidsday
Funky Night
Summer in the winter
De gezelligste kerstmarkt

Koksijde-Oostduinkerke
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

14 december
21 december
23 december
28 december
28 december
30 december
31 december
31 december
2 januari

Start Kerstmarkt en schaatspiste (open tot 5 januari)
Stijlvol shoppen
Kerstverhalen in de bib
Winterwandeling
Schlager On Ice
Sylvestervuren en vuurwerk
Van Oud naar Nieuw
Vuurwerk Sint-Idesbald
Stiltewandeling

Nieuwpoort
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

13 december
20 december
21 december
21 december
22 december
23 december
24 december
25 december
26 december
27 december
28 december
29 december
30 december
31 december
1 januari
2 januari
3 januari
4 januari

Opening Winterhut (open tot 5 januari)
Opening Winter Village (open tot 3 januari)
Start Huis van de Kerstman (open tot 28 december)
DJ’s Ilsen en Verhulst
Ritz en Route
Kinderanimatie
Start The Small Christmas World XL (open tot 31 december)
NOUKA
Yves Seghers
Vlaanderen zingt Kerst
Gene Thomas en live band
Loose Change
Kinderanimatie
DJ Flash met Flash Light Show
Red Legs
Kinderanimatie
Ed & The Gators
Vuurwerk

Middelkerke-Westende
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

20 december
20 december
26 december
28 december
31 december
11 januari
11 januari

Willy Sommers
Start Eisbar en Huis van de Kerstman (open tot 5 januari)
Sterren in het park
SantTrail@Middelkerke
Sylvestervuurwerk
Winterknetters, kerstboomverbranding
Nieuwjaarscorrida Lombardsijde
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Oostende
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

29 november
29 november
29 november
29 november
20 december
31 december
4 januari

Start spectaculaire lichtshow (open tot 5 januari)
Start Winter in het Park (open tot 5 januari)
Inpakbar (open tot 5 januari)
Huis van de Kerstman (open tot 5 januari)
X-MAS Late Night Shopping
Eindejaarsvuurwerk
Nieuwjaarsduik

Bredene
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

2 december
4 december
5 december
6 december
7 december
21 december
28 december

Opening expo Rond de Noordzee
Sinterklaasfeest
Lezing Arnout Hauben, Rond de Noordzee
La vie est Riguelle en Route
Symfonisch Orkest van de VUB
Start Kerstdorp (open tot 5 januari)
Bredene Kerst Strandrace

De Haan-Wenduine
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

7-8 december
13 december
21 december
24 december
26 december
29 december
4 januari

Kerstmarkt
Start ecologische ijspiste (open tot 5 januari)
Christmas Fun Run
Start kerstmarkt (open tot 29 december)
Sprotjesfeest
Veldtoertocht
Nieuwjaarsduik in Wenduine

Blankenberge
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

24 november
7 december
14december
26 december
31 december
1 januari
4 januari
5 januari
31 januari
1 februari

31e Stormtocht
Bal van de burgemeester
Start winterhappening en ijspiste (open tot 5 januari)
Art-nouveauwandeling
Stadswandeling
Nieuwjaarsdrink
Art-nouveauwandeling
Maritieme wandeling
Bel Lumière
Bel Lumière

Zeebrugge
▪
▪

14 december
21 december

Kerstconcert
Kerstmarkt

Knokke-Heist
▪
▪

16 november
Start hockeypiste en curlingbaan (open tot en met maart 2020)
29 november
Start ijspiste (open tot 5 januari)
o Elke woensdagnamiddag: kindergrime
o Elke vrijdagavond: afterwork met DJ Koen
o Elke zaterdag en zondag: schaatsgewenning voor de allerkleinsten
o 29 november: feestelijke opening met de Sint, de Romeo’s en DJ Koen
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

o 5 januari: feestelijke sluiting met DieFreddy’s en DJ’s Ilsen en Verhulst
7-8 december
Lichtkunstfestival
14-15 december
Lichtkunstfestival
15 december
Muzikale en artistieke animatie in de winkelstraten
21-23 december
Lichtkunstfestival
21 december
Muzikale en artistieke animatie in de winkelstraten
22 december
Muzikale en artistieke animatie in de winkelstraten
25-30 december
Lichtkunstfestival
26 december
Tussen2feestenloop
26 december
Familiefilm: Ernest & Céleste
27 december
Nocturne Dumortierlaan
28 december
Muzikale en artistieke animatie in de winkelstraten
29 december
Muzikale en artistieke animatie in de winkelstraten
1-5 januari
Lichtkunstfestival
3 januari
Familiefilm: Ans en Wilma verdwaald

Meer inspiratie op www.dekust.be/agenda
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Doe je voordeel met Midweek aan zee
De Kust is een topbestemming, het hele jaar door. Ook in de winter en rond eindejaar heeft de
zee grote charmes. Daar kan je dankzij het aanbod ‘Midweek aan zee’ volop van genieten.
Wie een midweek boekt bij één van de deelnemende hotels kan extra voordelig aan de Kust
logeren. Je verblijft er drie nachten voor de prijs van twee. De hoteliers verklappen je hun
favoriete adresjes om je uitstap nog leuker te maken. Let wel: deze actie is enkel geldig voor
een midweek en niet tijdens het weekend.
www.dekust.be/midweek-aan-zee

5 tips voor een weekendje Kust in het najaar
1 Het actieve leven
Wandelen van De Panne naar Knokke-Heist
of omgekeerd? Dat doe je met de
kustwandelroute. De knooppunten gidsen je
langs het strand, door de duinen, via de
verschillende badplaatsen.

2 Lekker tafelen
De Kust is een gastronomisch paradijs
met grote en kleine adressen. Verse
producten uit de Noordzee zijn echte
schatten op je bord. Proef van klassiekers
als tomaat-garnaal en garnaalkroketten
of laat je verrassen door minder bekende
vissoorten als heek, poon en bot.

3 Shoppen aan zee

4 Gezond, gezond, gezond
Moet het nog gezegd zijn? De gezonde
zeelucht doet deugd. De Kust is het hele jaar
door de ideale bestemming om de batterijen
eventjes op te laden. Uitwaaien op het strand
met je haren in de wind, niets doet je nog
meer ontspannen. Geniet van een lange
strandwandeling en doe jezelf zo een gratis
vitaminekuur cadeau.

Voor fashionista’s is de Kust een echt
shoppingparadijs. Je vindt er tal van
fraaie lanen, gezellige pleinen en drukke
straten vol luxueuze boetiekjes, hippe
modewindels en andere adresjes voor
echte
hebbedingetjes.
Oostende,
Nieuwpoort en Knokke-Heist behoren tot
de
top
in
Vlaanderen.
Mooi
meegenomen: je kan er ook shoppen op
zondag.

5 De magie van de zee
In elke badplaats vind je sporen van het
maritieme leven aan de Kust. Vissersboten
spotten aan de vismijn, een visserijmuseum
bezoeken of lekker proeven op de vistrap,…
de magie van de zee is altijd vlakbij.
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Gezond uitwaaien: 5 winterwandelingen aan de Kust
1 Erfgoed in Sint-Idesbald
Deze gloednieuwe erfgoedwandelroute
gidst je door de pittoreske straatjes van SintIdesbald. Je maakt kennis met een idyllische
omgeving vol ongerepte duinen en
prachtige witgekalkte huisjes. Deze plek was
lang een inspiratiebron voor verschillende
kunstenaars, onder wie Paul Delvaux.
Onderweg ontdek je zijn werk in het
Delvauxmuseum, maak je kennis met Villa
Mieke Hill en bewonder je tal van andere
erfgoedparels.

2 Vogels spotten in het Zwin
Als je dacht dat je enkel in de lente vogels kunt spotten in het Zwin, zit je er helemaal naast.
Ook tijdens de wintermaanden ontdek je er ganzen, eenden, wulpen en tal van andere
soorten. De Zwinwandelroute neemt je mee op pad door deze boeiende regio. Wil je nog
meer te weten komen? Dan kan je terecht in het Zwin Natuur Park. Een nieuw
bezoekerscentrum en tal van natuurgidsen vertellen je er alles over het leven in het Zwin.

3 Lekker Oostende
Wie houdt van stappen en van lekker eten, zit
met de Zee van Smaak wandelroute
helemaal goed. Je maakt kennis met de
lekkerste adresjes in de stad, geniet van
heerlijke vis aan de vistrap en proeft van een
pittig glas whisky of een hartige zoetigheid.
Watertanden is toegelaten, proeven al
helemaal.

4 Bossen aan zee
Wist je dat er ook bossen bestaan aan zee? In De Haan-Wenduine doorkruis je de
Duinbossen, bewonder je een prachtig winters landschap en bedwing je de op één na
hoogste duin van onze Kust. Als afsluiter snuif je de sfeer op in het charmante centrum van
De Haan.

5 Flirten met de Franse grens
Verken de duinen van De Panne en flirt met
de Franse grens. Tijdens deze heerlijke
wandeling boordevol afwisseling ontdek je
de historische Dumontwijk. Wie weet loop je
onderweg wel een Konikpaardje tegen het
lijf!
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De Kust is een Zee van Smaak
Misschien hoorde je het Sebastien Dewaele al zeggen op tv: de Kust is een echte Zee van
Smaak. Voor wie houdt van lekkere, verse en duurzame Noordzeegastronomie is er maar één
adres. Hier eet je letterlijk ‘van boord tot bord’: wat nu op tafel staat, zwom daarnet nog enkele
meters verderop in zee. Een unieke, smaakvolle gastronomie die we danken aan talloze vissers,
chefs en zoveel andere gepassioneerde Noordzeelovers. Kom proeven, we garanderen het:
’t is het waard.
www.zeevansmaak.be
Tip: aan de Kust eet je tal van klassiekers zoals tomaat-garnaal en sliptongetjes in verse
boter. Maar wist je dat je er ook van heel wat minder bekende vissen kunt smullen? Ga eens
voor pieterman, griet of mooie meid! Keuzestress? De chefs staan je graag bij.

Klassiekers om te smullen
Brasserie Oosterstaketsel
Oosterstaketsel,
Blankenberge

Bistro Mathilda
Leopold II-laan 1,
Oostende

In deze brasserie waan je
jezelf midden op zee. Hier
eet je enkel verse vis van
bij ons. De huisgemaakte
vissoep
is
bijna
legendarisch. Probeer ook
eens de langoustines of de
Sint-Jakobsnoten.

Schuif aan voor een
gastronomische beleving
in een van de beste
brasserieën van het land.
Proef zeker de tatjespap.
Voor dit gerecht haalt de
chef z’n garnalen zelf bij
een plaatselijke visser.

Verrassend heerlijke vis
M Bistro
Potterstraat 15,
Nieuwpoort

Julia
A. Vanhouttelaan 2,
Sint-Idesbald

Vlakbij de Nieuwpoortse
vismijn
smaak
je
Noordzeevis
als
nooit
tevoren.
Op
het
zonneterras
van
deze
sterrenzaak worden de
kruiden en groenten in huis
gekweekt. Verser dan vers.

In deze fish & oysterbar
wordt elke foodie blij. Je
smult er van verschillende
zeevruchtenplateaus, er is
een heuse oesterkaart en
dan zwijgen we nog over
de vele vissuggesties van
de dag.
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Lekkere vis voor de feestdagen
Roer je graag zelf in de potten tijdens de feestdagen? Denk dan eens aan een heerlijk
Noordzeegerecht. Je zal er iedereen mee verbazen en vooral: de smaakpapillen omver
blazen. Waar koop je de lekkerste exemplaren? We helpen je graag op weg.

Mare Nostrum
Deze viswinkel is een echt begrip. Hij opende
100 jaar geleden en wordt nog steeds door
dezelfde familie gerund. Deze klassezaak
biedt een uitgebreid assortiment met
specialiteiten die je nergens anders vindt.

Westhinder
Net naast de haven en de vismijn kan je
hier terecht voor een eersteklas aanbod
verse vis, schaal- en schelpdieren. De
huisgemaakte garnaalsoep en de
garnaalkroketten zijn echte aanraders.

Depaepe
Hier staat al de vijfde generatie van de
familie Depaepe aan het roer. De
Noordzeevis komt rechtstreeks van bij de
vissers en de artisanale garnaalkroketten,
die volgens een heel oud geheim recept
worden gemaakt, zijn legendarisch.

Vishandel Luk
Op wandelafstand van de Oostendse vistrap
ligt de winkel van Diederik Eggers. Een prima
adres voor kraakverse vis en zeevruchten
volgens de seizoenen. Probeer zeker ook
eens de sushibox.

Praktisch:
Mare Nostrum: Strandlaan 321, Koksijde-Oostduinkerke
Westhinder: Vismijnstraat 20, Zeebrugge
Depaepe: Knokkestraat 20A, Knokke-Heist
Vishandel Luk: Groentemarkt 14, Oostende
Meer inspiratie op www.zeevansmaak.be
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Tien nieuwe fotohotspots om te liken en te sharen
Scoren met je vakantiefoto’s op Instagram en Facebook? Dan ben je bij de Kust aan het juiste
adres! Tien unieke fotoframes vormen het perfecte decor voor jouw vakantiekiekje. Want zeg
nu zelf: met de duinen, de zee, de Pier of de garnaalvissers op de achtergrond kan er toch
niets mis gaan?
Deze tien nagelnieuwe fotoframes staan verspreid over de ganse kustlijn. In elke badplaats
vind je er eentje. Poseer in het kader, neem je foto en deel die op sociale media via de hashtag
#dekust en de hashtag van de badplaats.

Bekende Vlamingen als ambassadeur
Elk fotokader heeft een eigen ambassadeur. Onder andere David Denehauw (Blankenberge),
Sandra Bekkari (Oostende) en Ozark Henry (Koksijde-Oostduinkerke) zetten hun schouders
onder dit project. Met een prachtige quote, die op de fotokaders staat, drukken ze hun passie
voor de Kust uit. Online vertellen ze via toffe video’s over de band met ‘hun’ badplaats.
www.dekust.be/iedereenkust

Ik aarzel niet en zet koers
naar De Panne.
Michel Wuyts

De
zee
thuiskomen

=

Ozark Henry

Zeebrugge is mijn venster
op de wereld.
Kurt Van Eeghem
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Met de hond naar zee
Niets zo fijn als lekker uitwaaien op het strand. Ook voor je hond! Tijdens het najaar zijn de
stranden terug volledig toegankelijk voor onze trouwe viervoeters. Toch zijn er bepaalde regels
en die kunnen per badplaats al eens verschillen. Daarom bundelden we alle informatie op
onze website. Je vindt er ook tal van toffe wandelingen terug en hippe eet- en logeeradressen
waar jij en je hond hartstikke welkom zijn!
www.dekust.be/met-de-hond-aan-zee

Wandeltip
Tegenover de Zwinlaan, in KnokkeHeist, liggen de Groenpleinduinen. Dit
prachtig natuurgebied staat garant
voor urenlang wandelplezier. Ook
honden zijn er welkom, graag aan de
leiband.

Koninklijk logeren
Met je hond op hotel en toch niet inboeten aan
kwaliteit? Dan kan je terecht bij C-Aparthotel
Zon en Zee. Je kunt kiezen uit een studio,
appartement, suite of familiekamer. ’s Morgens
geniet je van een heerlijk ontbijt en ook het
prachtige interieur zal je zeker bekoren. Nog
een pluspunt: je bevindt je er op slechts enkele
meters van de hondenstranden.

Smullen onderweg
Zin in een lekkere pauze tijdens je
wandeling? Ga dan zeker eens langs bij
tearoom MDue in Bredene. Jij bent niet
de enige die er heerlijk wordt verwend
want viervoeters kunnen er een
‘hondenijsje’ likken.

Pootjes vuilgemaakt?
Geen paniek! Dankzij de Dogwash op
de Torhoutsesteenweg 4 in Middelkerke
krijg je al dat zand makkelijk
uitgewassen. Een was- en droogbeurt
kost zo’n 7 euro, vlooien- en
tekenshampoo inbegrepen.

Dierenarts nodig?
Alle adressen en contactgegevens op www.dekust.be/met-de-hond-aan-zee
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Wintertip: nieuwe exposities aan zee
‘Rond de Noordzee’ in het Zwin Natuur Park en Bredene
Van Brugge over de Engelse kusten, via de Noorse fjorden naar Antwerpen: dat is de 5.000
kilometer lange tocht die televisiemaker Arnout Hauben aflegde voor z’n televisieprogramma
‘Rond de Noordzee’. Nu is er de gelijknamige tentoonstelling. 25 straffe beelden tonen de
verschillende kusten die de Noordzee scheiden van het vasteland. Nog tot en met 28
november is de expo te zien in het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist. Daarna verhuist de
tentoonstelling naar het Staf Versluyscentrum in Bredene.

‘Operatie Noordzee 1944-45’ in Zeebrugge
In Seafront, Zeebrugge herbeleef je een prachtig stukje geschiedenis uit de Tweede
Wereldoorlog: de Slag om de Schelde. 75 jaar geleden vochten de geallieerden in Zeebrugge
en in Knokke-Heist om het laatste bezette stukje van de kustlijn te redden uit handen van de
Duitsers. In een interactieve expo bewonder je hun schepen en kanonnen en ontdek je het
prachtige onderwatererfgoed dat verborgen ligt in de Noordzee en de Schelde. ‘Operatie
Noordzee 1944-45’ is er tot en met 3 januari 2020.
www.dekust.be/seafront

‘Sea Change’ in De Panne
Deze nieuwe permanente expo in het Provinciaal Bezoekerscentrum Duinpanne vertelt je alles
over het leven in zee, in de duinen en op het strand. Op een gezinsvriendelijke manier kom je
meer te weten over de vervuiling van de oceanen en over de impact van de
klimaatverandering op onze Noordzee.
www.west-vlaanderen.be/duinpanne
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Nieuwe adresjes om deze winter te ontdekken
Hotel Monarc,

Oostende

www.hotelmonarc.com

Kaffee Bouchée,

Restaurant Caillou,

Knokke-Heist

www.restaurantcaillou.be

Wenduine

Charlotte Cake,

Blankenberge

www.facebook.com/KaffeeBouch%C3%A9e-338590906693596/

www.facebook.com/patisserie.charlottec
ake/

Rhumerie Louis,

B&B Armalot,

www.rhumerielouis.be

Oostende

De Panne

www.armalot.be
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‘t Food Dilemma,

Wenduine

Restaurant Julien,

www.tfood-dilemma.be

www.julien-nieuwpoort.be

Hill’s Donuts,

Zeilwagencentrum,

Oostende

www.hillsdonuts.be

www.depanne.be

Jeannine,

Restovito,

De Haan

www.jeannine-dehaan.be

Nieuwpoort

De Panne

Oostende

www.restovito.com
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Patisserie An-Sofie,

Curling- & hockeypiste,

Blankenberge
www.patisserieansofie.be

Knokke-Heist (Lakeside Paradise)
www.sport.knokke-heist.be

Bar des amis,

Oostende

www.facebook.com/Bar-des-AmisOostende-354109801956933
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De Kust praktisch
Heen en weer met de Kusttram
Met ruim 70 kilometer is het
traject van de Kusttram in
België de langste tramlijn
aan de Europese kust. De
tram
verbindt
alle
kustgemeenten met elkaar
en laat je toe om overal op
en af te stappen. Ideaal
voor wie graag een
totaalbeeld krijgt van onze
Belgische Kust of voor wie
een leuke uitstap wil
maken. Bovendien is de
tram een erg snel en
handig vervoersmiddel. In
de zomer rijdt er elke 10
minuten een tram voorbij in
beide richtingen. Het openbaar vervoer is daarnaast ook een ecologisch, duurzaam
alternatief voor de wagen. Ook met de trein reis je vlot naar de Kust. Er zijn stations in De Panne,
Koksijde, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge en Knokke-Heist.
www.dekust.be/inspiratie/kusttram

Kwaliteitsvol overnachten dankzij het Q-label
Wie op vakantie gaat, geniet van kwaliteit. Dat is aan de Kust niet anders. Verschillende
recazaken, logies, attracties en infokantoren werden daarom getest op hun dienstverlening.
Ondernemers die met succes een opleiding afwerkten en slaagden voor de test, dragen een
Q-label. Zo weet je als bezoeker waar je met de glimlach wordt ontvangen.
www.westtoer.be/q-label

Op weg met de Kusttroevenkaart
De Kustkaart geeft je een compleet overzicht van wat er allemaal aan de Kust te beleven valt.
De kaart is gratis te verkrijgen bij de diensten van toerisme of via shop.westtoer.be.

Gratis Kustpas biedt tal van voordelen
De gratis Kustpas is jouw buddy tijdens een trip aan zee. Je krijgt tal van kortingen en voordelen
bij meer dan dertig attracties en bezienswaardigheden aan de Kust.
www.dekust.be/download-jouw-gratis-kustpas-met-voordelen
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Meer info?
Westtoer
Koning Albert I laan 120
BE-8200 Sint-Michiels Brugge
www.westtoer.be
www.dekust.be

Regiomanager Kust
Liesbet Billiet
liesbet.billiet@westtoer.be

050 305547
0499 936956

Persverantwoordelijke
Dirk Marteel
dirk.marteel@westtoer.be

050 305513
0478 336053

Foto’s opvragen
Raïsa Qvick
raisa.qvick@westtoer.be

050 305546
0485 765895
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Nota’s
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