vzw VAKANTIECENTRUM

SEIZOEN 2018

/ONTDEK
LA ROSE DES SABLES
La Rose des Sables, een toeristische trekpleister!
Het vakantiecentrum La Rose des Sables is een toeristische instelling verbonden aan het Solidaris
Netwerk van Waals-Brabant. Het concept omvat sociaal toerisme en meerbepaald solidariteit. Het
vakantiecentrum bestaat sinds 1949 en bevindt zicht aan de Belgische kust te Oostduinkerke
(Koksijde) in de Westhoek.
Na een grondige renovatie in de jaren 2000 beschikt ons centrum over alle faciliteiten en
comfort van het hotel. Zowel kinderen als oudere mensen kunnen in een respectvolle familiale
sfeer genieten van de kalmte.
We gaan de uitdaging aan om een familiaal gevoel te verenigen met individueel comfort, en dit over
de generaties heen.
Naast onze warme gastvrijheid is de gastronomische keuken van het vakantiecentrum onze grootste
troef.
Mijn wens als voorzitter is om u te verwelkomen in alle eenvoud en met alle vrijgevigheid, dynamiek
en professionaliteit van het team ter plaatse.
Kers op de taart, al onze prijzen blijven dezelfde als die van 2017!
Vriendelijke groeten,

Michel CORTHOUTS
President
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/HOTELKAMERS
Capaciteit :
23 kamers en familiekamers toegankelijk met de lift. Alle kamers zijn uitgerust met een badkamer
(bad of douche), een wc, een telefoon, een televisie en gratis wifi.
Er zijn kamers voor 1, 2 of 3 personen. Sommige kamers staan in verbinding met elkaar en vormen
zo een verblijf van 2 tot 6 personen.

Voorzieningen :
Onthaal-receptie, bar met terras, vergaderzaal, TV-lounge, restaurant met terras, parking, solarium
(lange stoelen zijn gratis), speeltuin, speelruimte zowel binnen als buiten (petanque, volleybal,
basket, minivoetbal, tafeltennis), fietsen.
Praktische info :
•
•
•
•
•

Capaciteit: 53 personen;
Gratis wifi overal;
Dieren: 4euro/blijven/dier;
Toegang tot het restaurant geschikt voor personen met beperkte mobiliteit;
Op aanvraag: frigo, haardroger, babybed, extra bed (gratis).
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/TARIEVEN
2018
Prijs per persoon (diensten en BTW inclusief)
Solidaris W.B.

Andere Solidaris leden

Niet-leden

Laagseizoen

Hoogseizoen

Laagseizoen

Hoogseizoen

Laagseizoen

Hoogseizoen

56 €

67,20 €

63 €

75,60 €

70 €

84 €

Half pension

75,20 €

86,40 €

84,60 €

97,20 €

94 €

108 €

Vol pension

89,60 €

100,80 € 100,80 € 113,40 €

112 €

126 €

Eenpersoonskamer
Overnachting met ontbijt

Tweepersoonskamer
36 €

48 €

40,50 €

54 €

45 €

60 €

Half pension

55,20 €

67,20 €

62,10 €

75,60 €

69 €

84 €

Vol pension

69,60 €

81,60 €

78,30 €

91,80 €

87 €

102 €

Overnachting met ontbijt

Supplement 3de persoon in dezelfde kamer vanaf 13 jaar
Overnachting met ontbijt

15,20 €

18,40 €

17,10 €

20,70 €

19 €

23 €

Half pension

34,40 €

37,60 €

38,70 €

42,30 €

43 €

47 €

Vol pension

48,80 €

52 €

54,90 €

58,50 €

61 €

65 €

Kind vanaf 4 jaar in dezelfde kamer
Overnachting met ontbijt

15,20 €

18,40 €

17,10 €

20,70 €

19 €

23 €

Half pension

27,20 €

30,40 €

30,60 €

34,20 €

34 €

38 €

Vol pension

36,80 €

40 €

41,40 €

45 €

46 €

50 €

Kinderen tot en met 4 jaar: gratis
Hoogseizoen : vanaf het begin van de paasvakantie tot en met 30 september.
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/THEMAWEEKENDS
Verwen uzelf, met familieleden of onder vrienden op een culinair weekendverblijf. Een
ruime variatie van originele gerechten, een rustige sfeervolle omgeving zorgen voor een geslaagd
weekend aan zee.
Programma :
Van vrijdagavond tot zondagmiddag.
•

Vrijdag : aankomst vanaf 16u00.
Avondmaaltijd tussen 18u30 en 20u00.
Verwelkomingsaperitief en 3gangenmenu.

•

Zaterdag : ontbijtbuffet van 08u00 tot 10u00.
Middagmaal tussen 12u30 en 13u30 : 3gangenmenu.
(Alleen voor mensen in vol pension)
Avondmaaltijd tussen 18u30 en 19u30 (buffet).

•

Zondag : ontbijtbuffet van 08u00 tot 10u00.
Middagmaal tussen 12u30 en 13u30 : 3gangenmenu.
(Alleen voor mensen in vol pension)
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/DATA VAN DE
THEMAWEEKENDS
/FEBRUARI

/MEI

Gastronomische ambiance
Van vrijdag 2 tot zondag 4 februari

Lekkers uit Azie
Van vrijdag 4 tot zondag 6 mei

Valentijn aan zee
Van vrijdag 9 tot zondag 11 februari

Hemelvaart
Van vrijdag 11 tot zondag 13 mei

De Delices uit de zee
Van vrijdag 23 tot zondag 25 februari

Duinen asperges
Van vrijdag 18 tot zondag 21 mei

/MAART

Lekkers uit maghreb
Van vrijdag 25 tot zondag 27 mei

Koken met wijn en bier
Van vrijdag 2 tot zondag 4 maart
Gastronomische reis door Frankrijk
Van vrijdag 9 tot zondag 11 maart
Lente op het bord
Van vrijdag 17 tot zondag 19 maart
Pasen vieren aan de kust
Van vrijdag 30 maart tot zondag 1er april

/APRIL
Spaans specialiteiten
Van vrijdag 20 tot zondag 22 april
Rund op alle mogelijke bereidingswijzen
Van vrijdag 27 tot zondag 29 april

/JUNI
De garnaalen van elke zee
Van vrijdag 1 tot zondag 3 juni
Het is tijd voor de barbecues
Van vrijdag 8 tot zondag 10 juni

/SEPTEMBER
Bella Italia
Van vrijdag 7 tot zondag 9 september
Festival van schelpdieren en schaaldieren
Van vrijdag 14 tot zondag 16 september
De herfst is terug
Van vrijdag 21 tot zondag 23 september
Specialiteiten van onze regio
Van vrijdag 28 tot zondag 30 september
Zie vervolg op pagina 8
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/OKTOBER

/DECEMBER

De heerlijkheden uit de zee
Van vrijdag 5 tot zondag 7 october

Kleuren van de wereld
Van vrijdag 7 tot zondag 9 december

Gastronomische reis door frankrijk
Van vrijdag 12 tot zondag 14 oktober

Vissen van de noordzee
Van vrijdag 14 tot zondag 16 december

/NOVEMBER
De stoofschotels
Van vrijdag 16 tot zondag 18 november
Ontdek de mediteranee
Van vrijdag 23 tot zondag 25 november
Het wild
Van vrijdag 30 november tot zondag 26
december

Prijs per verblijf en per persoon :
Solidaris W.B.

Half
pension

Vol
pension

Andere Solidaris leden

Half
pension

Vol
pension

Niet-leden

Half
pension

Vol
pension

114,40 € 147,20 € 128,70 € 165,60 €

143 €

184 €

154,40 € 187,20 € 173,70 € 210,60 €

193 €

234 €

Tweepersoonskamer

Eenpersoonskamer

Supplement 3de persoon in dezelfde kamer vanaf 13 jaar
72,80 €

105,60 €

81,90 €

118,80 €

91 €

132 €

64,20 €

88,80 €

71,50 €

99 €

Kind vanaf 4 jaar in dezelfde kamer
56,90 €

78,60 €
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/VERBLIJF
SENIOREN
Periodes :
• Van donderdag de 14 de tot donderdag 21 juni.
• Van donderdag de 21ste tot donderdag 28 juni.
• Van donderdag de 23ste tot donderdag 30 augustus.
• Van donderdag de 30 augustus tot donderdag
6 september.
Prijs per persoon :

Solidaris W.B.

Andere Solidaris leden

Niet-leden

Tweepersoonskamer

487,20 €

548,10 €

609 €

Eenpersoonskamer

627,20 €

705,60 €

784 €

341,60 €

384,30 €

427 €

3de persoon in dezelfde
kamer vanaf 13 jaar

Dieren (4 euro/blijven/dier)
Inbegrepen in de prijs : 7 nachten in vol pension, ophalen en vervoer heen en terug per autocar,
vieruurtje voorzien bij aankomst, verwelkomingsaperitief op de eerste avond, vervoer naar de markt,
muzikale animatie op zondagvoormiddag, vieruurtje bij vertrek.
Niet inbegrepen in de prijs : de dranken.

/VERBLIJF
MIDWEEK
Aanbod 3 nachten + 1 gratis geldig van maandag tot vrijdag, volgens de tarieven 2018
(behalve juli en augustus).
Formule 6 nachten + 1 gratis voor juli en augustus volgens tarieven 2018.
Service : indien u bij uw reservatie aangeeft dat u met de trein wenst te komen, kunnen wij het
vervoer van en naar het station verzekeren, buiten de openingsuren van het restaurant.
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/EINDEJAARSFEESTEN

Kerstperiode - Van 23 tot 27 december 2018 (4 overnachtingen met het kerstavondmenu)
Prijs per persoon :

Solidaris W.B.

Half
pension

Andere Solidaris leden

Vol
pension

Half
pension

Vol
pension

Niet-leden

Half
pension

Vol
pension

Tweepersoonskamer

232,80 € 290,40 € 261,90 € 326,70 €

291 €

363 €

Eenpersoonskamer

312,80 € 370,40 € 351,90 € 416,70 €

391 €

463 €

Supplement 3de persoon
in dezelfde kamer vanaf 13
jaar

149,60 € 207,20 € 168,30 € 233,10 €

187 €

259 €

Kind vanaf 4 jaar in dezelfde
kamer

116,80 € 155,20 € 131,40 € 174,60 €

146 €

194 €

Nieuwjaar 2018-2019 - Van 30 december tot 1 januari 2019
(half pension met het nieuwjaarsmenu)
Prijs per persoon :

Solidaris W.B.

Andere Solidaris leden

Niet-leden

Tweepersoonskamer

174,40 €

188,70 €

203 €

Eenpersoonskamer

214,40 €

233,70 €

253 €

96,90 €

104,20 €

111,50 €

132,80 €

141,90 €

151 €

Kind vanaf 4 jaar in dezelfde kamer
Supplement 3de persoon in dezelfde kamer vanaf 13
jaar
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/GROEPSVERBLIJF
Met reeds 60 jaar ervaring is ons vakantiecentrum La Rose des Sables de ideale plaats voor een
vakantie, culturele of sportieve stage en zeeklassen.

Kamers en sanitaire voorzieningen :
•
•

6 kamers met 79 bedden ;
12 dubbele kamers voor begeleiders
waarvan 6 met douches, wc en wastafels ;
Meerdere sanitaire voorzieningen met wc,
wastafels en douches.

Wij besteden bijzondere aandacht aan
kinderen met voedselallergieën en andere
speciale diëten.

Gemeenschappelijke zalen :

We bieden een ruime reftermet 104
zetplaatsen,ontbijten,vier uurtje (in optie),koud
of warm maltijd (self service geen self cook).
Een lunchpakket kan op aanvraagd gemaakt
worden.

TV-hoek, 2 klaslokalen, vormingszaal,
ontspanningsruimte (met tv en dvd).

Infrastructuur :

•

Keuken en eetzaal :
Onze keuken serveert maaltijden die gezond,
evenwichtig en aangepast zijn aan de noden en
smaken van klein en groot.

Een speeltuin voor de allerkleinsten. Een
overdekte speelzaal op het gelijkvloers en op
de eerste verdieping, polyvalent sportterrein
(volleybal, basket, minivoetbal en tafeltennis).
Deze plaats is helemaal afgebakend om de
veiligheid van de kinderen te verzekeren.
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/GROEPSTARIEVEN
2018
Groepen Solidaris

Groepen

Nacht

11,60 €

13,70 €

Ontbijt

2,40 €

2,80 €

Middagmaal en warme avondmaal

7,20 €

8,50 €

Vieruurtje

1,40 €

1,70 €

Koud avondmaal of picknick

6,00 €

7,10 €

Totaal

28,60 €

33,80 €

Nacht

11,60 €

13,70 €

Ontbijt

2,40 €

2,80 €

Middagmaal en warme avondmaal

7,70 €

9,10 €

Vieruurtje

1,40 €

1,70 €

Koud avondmaal of picknick

7,10 €

8,30 €

Totaal

30,20 €

35,60 €

Nacht

11,60 €

13,70 €

Ontbijt

3,10 €

3,60 €

Middagmaal en warme avondmaal

9,20 €

10,80 €

Vieruurtje

1,40 €

1,70 €

Koud avondmaal of picknick

7,60 €

8,90 €

Totaal

32,90 €

38,70 €

Minder dan 6 jaar

Minder van 6 tot 13 jaar

Ouder dan 13 jaar / volwassenen

•
•
•

1 VOLWASSENE GRATIS per 20 aanwezige kinderen.
Korting van 10 procent gedurende de maanden februari, november en december.
Korting van 1.6 euro per overnachting en per persoon indien men met slaapzak komt.

- 12 -

/KINDERVAKANTIE
Bent u op zoek naar een vakantiestage voor uw kinderen ?
Vakantie aan de Belgische kust blijft een vaste waarde. En zelfs al gaat men onzekere tijden
tegemoet blijft een flinke dosis jodium altijd een goed idee !

Latitude Jeunes biedt drie verblijven aan speciaal uitgedokterd voor de kleine rakkers van 5 tot
12 jaar.
Drie verblijven zijn U aangeboden* :
•

van 13 t.e.m. 20 juli 2018,

•

van 20 t.e.m. 27 juli 2018,

•

van 10 t.e.m. 17 augustus 2018.

Uw kind geniet van een persoonlijke en professionele omkadering. Wij zullen het diverse activiteiten
en animaties aanbieden zoals: Uitstap naar Plopsaland, een zwembad, minigolf, go-karts, Paardrijden,
strandspelen, wandelingen, vissen, speelplaats, bowling, Creatieve activiteiten en uitdrukkingen en
nog veel meer !
* Deze verblijven worden uitsluitend in het frans georganiseerd
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/TIENERVAKANTIE
« Ados (L)Attitude », vakanties met vele activiteiten voor de tieners.
Ben je tussen 12 en 15 jaar ? Heb je zin om een luchtje te scheppen deze zomer ? Wil je andere tieners
ontmoeten om onvergetelijke momenten te delen ? Dan, vergezel ons voor een week vol sensatie!

Een verblijf wordt
U voorgesteld :
van 20 t.e.m. 27 juli 2018.
Tijdens het verblijf kan je vol opwindende belevenissen meemaken en verschillende activiteiten
uitproberen zoals strandzeilen, rivierkajak, reuzenkano of je te lanceren op een avonturenparcours « de
marinierspiste ». Wij presenteren je ook nog vele andere verrassingen vol pret om je te amuseren en je
grenzen te verleggen!
Dit verblijf zal ook de gelegenheid bieden om de opofferingen te herinneren, van de soldaten die gestreden
hebben tijdens de Eerste Wereldoorlog met een excursie “Slag om de Yzer” die je de mogelijkheid biedt
om het leven in de loopgrachten van “De Dodengang” en “De Muizenval “ te ontdekken in Diksmuide.
* Deze verblijven worden uitsluitend in het frans georganiseerd
Prix par séjour pour les enfants et ados :
Solidaris
W.B.
Eén kind

199 €

Eén kind (grote gezinnen)

149 €

Per kind voor de families die 2
kinderen inschrijven

169 €

Nietleden

369 €

Inlichtingen Latitude Jeunes :
(Alleen voor deze activiteiten)

Rue St-André, 1 - 1400 Nijvel
Tel : 010/24 37 24 - Fax : 010/24 39 05
latitudejeunesbw@solidaris.be

Dankzij het extra voordeel voor leden van Solidaris Waals-Brabant genieten jullie van een tussenkomst
van 20 euro per dag en per kind voor stages en speelpleinen (voordeel reeds berekend in de prijs).
Indien u moeilijkheden ondervindt om dit aan uw kind te bieden, kunt u ons contacteren zodat we een
andere oplossing kunnen vinden.
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/TOERISTISCHE
BEZIENSWAARDIGHEDEN
Bezienswaardigheden :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De Duinenabdij en zijn molen,
Het Nationaal Visserijmuseum (Navigo) en het Florishof,
De garnalenvissers te paard: uniek in Europa,
Het natuurreservaat in De Panne,
Veurne en zijn historische rijkdom,
Nieuwpoort, plezier- en jachthaven,
Het museum Paul Delvaux in Sint-Idesbald,
Lange wandelingen in de 700 hectaren duinen,
De markten van Veurne en De Panne,
Plopsaland in De Panne.
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www.larosedessables.be
Bezoek ons op facebook

Gaupinlaan,1 - 8670 Oostduinkerke
Tel (058) 51.14.21 - Fax (058) 51.98.37
E-mail : receptie@larosedessables.be
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La Rose des Sables is gemakkelijk te
bereiken via het openbaar vervoer.
(± aan 500 meters)
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Verantwoordelijke uitgever : Alain Cheniaux - 228, Chaussée de Mons - 1480 TUBEKE

