
Welkom bij  

BLANKENBERGE VUE 

We heten u van harte welkom in ons 

appartement.  

Hier is het de bedoeling om tot rust te komen, 

te genieten en voor een warm gezinsgebeuren 

te zorgen.  

Met deze folder helpen we u graag op weg om 

deze vakantie onvergetelijk te maken.  

 

Het appartement  

Ons appartement is op de dag van aankomst 

beschikbaar vanaf 17u. De dag van vertrek 

dient u het appartement voor 10u te verlaten.  

De toegangscode wordt de dag van aankomst, 

bij voorkeur, via de Messenger chat functie 

van onze Facebook pagina, doorgestuurd. 

 

 

Wat mag u verwachten in het 

appartement?  

Opgemaakte bedden  

Badlinnen     

Kinderstoel en kinderbedje  

Spelletjes voor op het strand   

Informatiehoek   

Ontspannen en genieten is essentieel 

in BLANKENBERGE VUE.  

Toch nood aan Wifi? 

De code is terug te vinden in de 

informatiehoek in het appartement.  

 

 

 

 

 

Heeft u tijdens uw verblijf problemen? 

Raadpleeg de informatiebrochure; hier 

kan u alvast veel nuttige informatie 

terugvinden.  

Wenst u ons toch te bereiken? 

Stuur uw bericht via de Messenger 

chatfunctie van onze Facebookpagina.   

 

Uw checklist na uw verblijf:  

Appartement verlaten voor 10u  

Gebruikt beddengoed centraliseren 

in de kelder   

Vuilnis wegdoen  

Vaatwasmachine ledigen en 

geen vuile vaat meer  

Appartement poetsen  

 

 

U zal op het einde van uw vakantie eveneens 

worden uitgenodigd om een enquête in te 

vullen over ons appartement. Het is voor ons 

belangrijk om deze informatie van onze 

huurders te ontvangen om zo de kwaliteit van 

het appartement hoog te houden.   

 

https://www.facebook.com/blankenbergevue
https://www.facebook.com/blankenbergevue
https://www.facebook.com/blankenbergevue


Winkels, supermarkten, bakkers en 

slagers  

De keuken van BLANKENBERGE VUE is 

voldoende uitgerust om zelf een potje te 

koken terwijl uw vakantiegenoten genieten 

van een glaasje aan de bar       

 

 

 

 

 

 

 

In de buurt zijn verschillende supermarkten, 

bakkers en slagers waar inkopen kunnen 

gedaan worden. 

De dichtstbijzijnde versmarkt is het 

Fruitpaleis, hier kan je niet enkel 

terecht voor verse groenten en fruit 

maar ook koffiekoeken, pistolets, 

charcuterie…  

Een uitgebreid overzicht van de winkels in de 

buurt kan u terugvinden in de informatiehoek 

van het appartement.   

Culinaire tips 

Vakantie blijft natuurlijk nog steeds genieten 

en ontspannen. 

In de buurt zijn er dan ook heel wat gezellige 

adressen om te eten en te drinken. 

We raden aan om een wandeling 

langsheen de dijk te maken om het 

ruim aanbod aan eetgelegenheden te 

ontdekken.  

                 Onze aanraders: 

Hotel Riant Séjour  

Vlakbij het appartement ligt hotel Riant 

Séjour. Hier kan je aanschuiven aan het 

ontbijtbuffet van het hotel: een uitgebreide 

keuze aan pistolets, koffiekoeken, eitjes, zoet 

en zout beleg…. 

Prijs inclusief glaasje bubbels.  

 

 

Bistro Botenga  

Een topadresje vlakbij de jachthaven. Fijne 

gerechten en (kind) vriendelijkheid typeren 

deze zaak.  

Tijdig reserveren is aangeraden.   

 

Uitstapmogelijkheden  

BLANKENBERGE VUE is een ruim appartement  

voor een fijne gezinsvakantie.   

 

 

 

http://www.la-passerelle.be/nl/
http://www.lesmignees.be/


In het APPARTEMENT zelf zijn speelgoed, 

eetstoelen, kinderbedje, kinderservies e.d. 

aanwezig. Ook aan strandspeelgoed is 

gedacht: een petanque set en KUBB spel zijn 

voorzien. 

 De kust leent er zich natuurlijk 

toe om veel buiten te komen en te genieten 

van zon, zee en strand. De verschillende 

beachbars zijn de ideale mix voor ouders en 

kinderen      .  

Maar ook buiten het strand heeft 

Blankenberge heel wat te bieden.  

                 Onze aanrader:  

Leopoldpark  

Recreatiepark gelegen naast de jachthaven 

van Blankenberge. 

Minigolf, speeltuin, karting… voor elk wat wils. 

Bekijk dit zeker aan het begin van uw vakantie 

want 10-beurten kaarten zijn mogelijk.  

 

Nog meer genieten?  

Blijf verder genieten in stijl en boek tijdens uw 

BLANKENBERGE VUE vakantie een nieuwe 

vakantie bij:   

PLACE2SEA 

www.place2sea.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILLA VUE 

www.villavue.be  

 

 

 

 

 

 

 

En ontvang een korting van 150 EUR op uw 

boeking. 

Deze korting is ook geldig voor een nieuwe 

boeking bij BLANKENBERGE VUE. 

Sharing is caring  

Een leuke foto genomen tijdens uw 

BLANKENBERGE VUE vakantie? 

Plaats hem op onze sociale media en tag 

BLANKENBERGE VUE in uw bericht. 

Bekijk ook onze Facebookpagina en laat een 

leuke recensie na. 

@blankenberge_vue 

http://www.place2sea.be/
http://www.villavue.be/
http://www.facebook.com/blankenbergevue

