vzw VAKANTIECENTRUM

SEIZOEN 2019

/ONTDEK LA ROSE DES SABLES
La Rose Des Sables, een echte
toeristische symbool!
Na 70 jaren bestaan is het vakantiecentrum
La Rose des Sables, verbonden aan het
Solidaris netwerk van Waals-Brabant, erin
geslaagd talrijk toeristen aan te trekken
door de kwaliteit van zijn ontvangst en door
zijn gastronomie.
Oorspronkelijk gericht naar het sociaal
toerisme heeft de Rose des Sables zijn
echte plaats gevonden in het hotelwezen
van onze Belgische kust en ontvangt
kinderen en volwassenen in een rustige,
huiselijke en beveiligde sfeer.

de midweeks is er altijd een goede reden
om enkele nachten door te brengen in de
rustige badplaats van Oostduinkerke.
Naast onze waarden van menselijke
vrijgevigheid en verdraagzaamheid is onze
gastronomie een erkende troefkaart om te
delen ter plaatse.
Mijn grootste wens als Voorzitter is van
jullie hier te mogen verwelkomen met de
eenvoud, de ruimhartigheid, de proactieve
werkwijze en beroepsmatige aanpak van
ons gehele team.
Welkom allemaal in de Rose des Sables….
want hier zijn jullie THUIS…!

Dankzij de kinderen vakantie georganiseerd
door Latitude Jeunes Waals-Brabant, de
themaweekends, de senioren verblijven en
Michel CORTHOUTS
Voorzitter
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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 en biljart.
Praktische info :
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•

Capaciteit: 53 personen ;

•

Gratis wifi overal;

•

Dieren: 4euro/verblijf/dier;

•

Toegang tot het restaurant geschikt voor personen met beperkte mobiliteit;

•

Op aanvraag: frigo, haardroger, babybed, extra bed (gratis).

/TARIEVEN 2019
Prijs per persoon
(diensten en BTW
inclusief) :

Solidaris W.B.
Laag-seizoen

Hoog-seizoen

Overnachting met ontbijt

56 €

Half pension

75,20 €

Vol pension

89,60 €

Andere Solidaris leden

Niet-leden

Laag-seizoen

Hoog-seizoen

Laag-seizoen

Hoog-seizoen

67,20 €

63 €

75,60 €

70 €

84 €

86,40 €

84,60 €

97,20 €

94 €

108 €

100,80 €

100,80 €

113,40 €

112 €

126 €

Eenpersoonskamer

Tweepersoonskamer
Overnachting met ontbijt

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 €

Supplement 3 persoon in dezelfde kamer vanaf 13 jaar
de

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 boven de 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 onder de 4 jaar: gratis

Hoogseizoen : vanaf het begin van de paasvakantie tot en met 30 september.
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/THEMAWEEKENDS
Culinaire ontspanning…verwen uzelf, met uw familie of onder vrienden met een
gastronomische weekendverblijf.

Programma- Van vrijdagavond tot zondagmiddag.
Vrijdag (aankomst vanaf 16u.) : Avondmaaltijd tussen 18u30 en 20u Verwelkomingsaperitief en 3 gangenmenu.
Zaterdag : ontbijtbuffet van 8u tot 10u.
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)

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

Vol pension

Andere Solidaris leden

Niet-leden

Half pension

Vol pension

Half pension

Vol pension

133,20 €

171,00 €

148 €

190 €

180 €

217,80 €

200 €

242 €

123,30 €

94 €

137 €

91,80 €

74 €

102 €

Tweepersoonskamer
118,40 €

152,00 €

Eenpersoonskamer
160 €

193,60 €

Supplement 3 persoon in dezelfde kamer vanaf 13 jaar
de

75,20 €

109,60 €

84,60 €

Kind vanaf 4 jaar in dezelfde kamer
59,20 €
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81,60 €

66,60 €

/DATA VAN DE THEMAWEEKENDS
/FEBRUARI

/MEI

/OKTOBER

Streekproducten
Van vrijdag 1 tot zondag 3 februari

Lekkers uit Maghreb
Van vrijdag 3 tot zondag 5 mei

De lekkernijen van de zee
Van vrijdag 4 tot zondag 6 oktober

Valentijn aan zee
Van vrijdag 8 tot zondag 10 februari

Bezoek van de Creoolse keuken
Van vrijdag 10 tot zondag 12 mei

Een reis door Afrika
Van vrijdag 11 tot zondag 13 oktober

Rundsvlees op alle wijzen
Van vrijdag 15 tot zondag 17 februari

Asperges
Van vrijdag 17 tot zondag 19 mei

Halloween
Van vrijdag 25 tot zondag 27 oktober

Pluimvee ‘en folie’
Van vrijdag 22 tot zondag 24 februari

Afrodisiacum weekend
Van vrijdag 24 tot zondag 26 mei

/NOVEMBER

/MAART

Garnalen van over de hele wereld
Van vrijdag 31 tot zondag 2 juni

Mexicaanse specialiteiten
Van vrijdag 8 tot zondag 10 november

Amerikaanse heartland
Van vrijdag 1 tot zondag 3 maart

/JUNI

Recepten van de Périgord
Van vrijdag 15 tot zondag 17 november

Gastronomische rondreis door Frankrijk
Van vrijdag 8 tot zondag 10 maart

Het is tijd voor de barbecues
Van vrijdag 7 tot zondag 9 juni

Familie maaltijden
Van vrijdag 15 tot zondag 17 maart

/SEPTEMBER

Ontdek India
Van vrijdag 22 tot zondag 24 maart
De smaken van Switserland
Van vrijdag 29 tot zondag 31 maart

/APRIL

Spaans specialiteiten
Van vrijdag 5 tot zondag 7 april
Onwaarschijnlijke recepten
Van vrijdag 26 tot zondag 28 april

Bella Italia
Van vrijdag 6 tot zondag 8 september

Het wild
Van vrijdag 29 tot zondag 1 december

/DÉCEMBER

Op weg naar Engeland
Van vrijdag 6 tot zondag 8 december

Festival van schelp- en schaaldieren Gestoofde gerechten
Van vrijdag 13 tot zondag 15 september
Van vrijdag 13 tot zondag 15 december
Overzicht van Azië
Van vrijdag 20 tot zondag 22 september
Keuken van de bergen
Van vrijdag 27 tot zondag 29 september
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/PASEN AAN ZEE
Van vrijdag 19 tot maandag 22 april
(3 nachten, Pasen menu inbegrepen)
Programma:
Vrijdag avond: 3 gangen menu.
Zaterdag : ontbijtbuffet van 8.00 tot 10.00.
Middagmaal tussen 12.30 en 13.30 :
3gangenmenu. (Alleen voor mensen in vol

pension)
Avondmaaltijd tussen 18.30 en 19.30
(buffet).
Zondag : ontbijtbuffet van 8.00 tot 10.00.

8

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

Vol pension

Om 11.30 uur, animatie met
paaseierenjacht

Tweepersoonskamer

Middagmaal tussen 12.30 en 13.30
Pasen menu (Alleen voor mensen in vol
pension).

Eenpersoonskamer

185,60 €
250,40 €

237,60 €
302,40 €

Andere Solidaris leden
Half pension

Vol pension

Half pension

Vol pension

208,80 €

267,30 €

232 €

297 €

281,70 €

340,20 €

313 €

378 €

199,80 €

157 €

222 €

133,20 €

116 €

148 €

Avondmaal tussen 18.30 en 19.30 – 3
gangen menu.

Supplement 3de persoon in dezelfde kamer vanaf 13 jaar

Maandag middag: 3 gangen menu (Alleen
voor mensen in vol pension).

Kind vanaf 4 jaar in dezelfde kamer

83,20 €
92,80 €

125,60 €
118,40 €

Niet-leden

141,30 €
104,40 €

/EINDEJAARSFEESTEN
Kerstperiode - Van 23 tot 27 december 2019 (4 overnachtingen met het kerstavondmenu)
Prijs per persoon :

Solidaris W.B.

Andere Solidaris leden

Niet-leden

Half pension

Vol pension

Half pension

Vol pension

Half pension

Vol pension

Tweepersoonskamer

240,80 €

300,80 €

270,90 €

338,40 €

301 €

376 €

Eenpersoonskamer

324 €

384 €

364,50 €

432 €

405 €

480 €

155,20 €

214,40 €

174,60 €

241,20 €

194 €

268 €

120,80 €

160,80 €

135,90 €

180,90 €

151 €

201 €

Supplement 3de persoon in
dezelfde kamer vanaf 13 jaar
Kind vanaf 4 jaar in dezelfde
kamer

Nieuwjaar 2020 - Van 30 december tot 1 januari 2020 (half pension met het nieuwjaarsmenu)
Prijs per persoon

Solidaris

Andere

(Half pension):

W.B.

Solidaris leden

Niet-leden

Tweepersoonskamer

168 €

189 €

210 €

Eenpersoonskamer

209,60 €

235,80 €

262 €

92 €

103,50 €

115 €

124,80 €

140,40 €

156 €

Supplement 3 persoon in
de

dezelfde kamer vanaf 13 jaar
Kind vanaf 4 jaar in
dezelfde kamer
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/VERBLIJF MIDWEEK

/VERBLIJF SENIOREN
Periodes : Van donderdag de 13 de tot 20 juni
Van donderdag de 20de tot 27 juni
Van donderdag de 22 de tot 29 augustus
Van donderdag de 29 augustus de tot 5 sept.

Prijs per persoon :

Solidaris
W.B.

Andere
Solidaris
leden

Nietleden

Tweepersoonskamer

504 €

567 €

630 €

Eenpersoonskamer

648,80 €

729,90 €

811 €

353,60 €

397,80 €

442 €

3 persoon in dezelfde
de

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.
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Aanbod 3 nachten + 1 gratis geldig van maandag tot
vrijdag, volgens de tarieven 2019 (behalve juli en
augustus).
Formule 6 nachten + 1 gratis voor juli en augustus
volgens tarieven 2019.
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.

/KINDERVAKANTIE (5-12 JAAR)

IN JULI EN AUGUSTUS

De “kids aan zee”, vakanties alleen voor de kinderen
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 !

/TIENERVAKANTIE (12-15 JAAR)
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.

Prijs per verblijf (kinderen en tieners)* :
Solidaris

Niet-

W.B.

leden

Eén kind

199 €

Eén kind (grote gezinnen)

149 €

Per kind voor de families
die 2 kinderen inschrijven

369 €

169 €

Inlichtingen Latitude Jeunes (Alleen voor deze activiteiten):
Rue St-André, 1 - 1400 Nivelles

Tél : 010/24 37 24 - Fax : 010/24 39 05

latitudejeunesbw@solidaris.be

* Indien u moeilijkheden ondervindt om dit aan uw kind te bieden, kunt u ons contacteren zodat we een andere oplossing kunnen vinden.
* Deze verblijven worden uitsluitend in het frans georganiseerd
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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 faciliteiten:
• 6 kamers met in totaal 79 bedden ;
• 12 dubbele kamers voor begeleiders waarvan 6 met
wastafels ;
• Meerdere sanitaire voorzieningen met wc, wastafels en

Onze keuken serveert maaltijden die gezond, evenwichtig en
aangepast zijn aan de noden en smaken van klein en groot.
Wij besteden bijzondere aandacht aan kinderen met
voedselallergieën en andere speciale diëten.
We bieden een ruime reftermet 104 zitplaatsen,ontbijten,vier
uurtje (in optie),koud of warm maltijd (self service geen self cook).
Een lunchpakket kan op aanvraag gemaakt worden.

douches.

Infrastructuur :

Gemeenschappelijke zalen :

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.

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

Groepstarieven 2019

Groepen Solidaris

Groepen

Nacht

11,60 €

13,70 €

Minder dan 6 jaar
Ontbijt

2,40 €

2,80 €

Warme maaltijden

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 €

Minder van 6 tot 13 jaar
Ontbijt

2,40 €

2,80 €

Warme maaltijden

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 €

Ouder dan 13 jaar / volwassenen
Ontbijt

3,10 €

3,60 €

Warme maaltijden

9,20 €

10,80 €

Vieruurtje

1,40 €

1,70 €

Koud avondmaal of picknick

7,60 €

8,90 €

Totaal

32,90 €

38,70 €

• 1 VOLWASSENE GRATIS per 20 aanwezige kinderen.
• Korting van 10 procent gedurende de maanden februari, november en december.
• Korting van 1,6€ per overnachting en per persoon indien men met slaapzak komt.
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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 door de 700 hectaren duinen,
• De markten van Veurne en De Panne,
• Plopsaland in De Panne.

Toeristische Dienst Koksijde Kantoor - Oostduinkerke:
Astridplein 6 - 8670 Oostduinkerke
Tél: +32 58 51 13 89
E-mail: toerisme@koksijde.be
http://visitkoksijde.be/
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Tél (058) 51.14.21
E-mail : receptie@larosedessables.be

Bezoek ons op facebook

www.larosedessables.be

Re

La Rose des Sables is gemakkelijk
te bereiken via het openbaar
vervoer. (± aan 500 meters)
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