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Hotel Domein Westhoek, efficient vergaderen

Hotel Domein Westhoek biedt ruime logeer-en vergadermogelijkheden.
Weinig centra aan de kust doen ons dat na.
Wie een corporate event,teambuilding of meeting plant, gaat steeds op zoek naar
een praktische, maar ook een unieke en originele locatie. Domein Westhoek heeft
heel wat troeven in handen, een ontspannende en een inspirerende omgeving en
een optimale bereikbaarheid. Wij helpen u graag om uw bedrijfsevenement van
A tot Z te organiseren.
91 comfort kamers
1 of 2 persoons (boxspring) bed, badkamer met bad of douche, tv , minibar, directe
telefoonlijn en gratis draadloos internet.
6 multifunctionele zalen
Het standaardmaterieel (overheadprojector, schermen, beamer, microfoon, ...)
wordt gratis ter beschikking gesteld.Alle vergaderzalen beschikken over natuurlijk
daglicht.Een meetingcoordinator is aanwezig. Gratis WIFI in alle vergaderzalen
en kamers.
Catering mogelijkheden
Voor een lichte lunch tussen twee vergadersessies, een zakenmenu,
Een voortreffelijk diner,... of werkt u rond een bepaald thema ?
U kunt hiervoor terecht in één van onze restaurants.
Koffiebreaks bestaan in verschillende formules, ze kunnen zowel in de
vergaderzaal als op een afzonderlijke locatie georganiseerd worden.
Aarzel niet om ons te contacteren en wij zorgen ervoor.

Maatwerk
Zee, strand en duinen staan borg voor rust en ruimte. Ideaal voor uw
seminaries, vergaderingen, productpresentaties, teambuilding, lunches,
diners, banketten, personeels- of familiefeesten.

ONZE STERKSTE TROEF : MAATWERK
Bezorg ons uw programma en wij maken u een vrijblijvend voorstel “à la carte”
sales@domein-westhoek.be

Dagseminarie
Vanaf € 45 p.p.

Residentieel seminarie
Vanaf € 128 p.p.

Welkomstkoffie met croissant

Welkomstkoffie met croissant

Vergaderzaal voor 1 dag
Onderleggers, papier, balpen, water
incl.

Vergaderzaal voor 1 dag
Onderleggers, papier, balpen,
water incl., gratis WIFI

2 koffiepauzes
Koffie, thee, fruitsap & koekjes

2 koffiepauzes
Koffie, thee, fruitsap & koekjes

Lunch*
Incl. koffie & water

Lunch*
Incl. koffie & water

Gratis WIFI

Dinner: Koud & warm buffet
Incl. 1/4 fl wijn & water
Overnachting in dubbele**
standaard kamer
Ontbijtbuffet

* Variatie van broodjes en beleg, saladbar, verse soep, belegde
broodjes/toast ‘new style’, ham/kaas tosti, maaltijdsalade, heerlijke
pastaschotel en een dessertje. Ruime keuze aan vegetarische en
glutenvrij gerechten.
** Suppl.single: € 14 p.p.

We love to say yes!

Capaciteit van de zalen

Aantal personen in functie van de opstelling.
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Serge Creuz

Breughel 3

Serge Creuz

Breughel 5

Breuhel 2

Ontspanningsmogelijkheden

Recreatiemogelijkheden










2 tenniscourts
1 multisportterrein
Fitnesszaal
Minigolf
Biljartzaal
Bibliotheek
Gezelschapspelen
Verhuur en/of stalling van fietsen
Zwembad & Wellness
Sportterein Domein Westhoek

Bezienswaardigheden
Nieuwpoort
 Jachthaven
 De winkelstraat
 De havengeul
Oostduinkerke / Koksijde






Nationaal Visserijmuseum
Delvauxmuseum
Ter Duinen abdij
Zilvermuseum
Golf Ter Hille

Nationaal Visserijmuseum

De Panne
 Natuurreservaat De Doornpanne
 Plopsaland
 Breedste strand

Havengeul van Nieuwpoort

Activiteiten / Teambuilding / Onze Partners
Boventoon, uw partner in relaxatie
Boventoon  Bulskampstraat 120 , 8630 Bulskamp
Tel. +32(0) 499 18 05 06
info@boventoon.be  www.boventoon.be

The Outsider Coast
The Outsider coast  Brugsevaart 50, 8620 Nieuwpoort
Tel. +32(0) 58 23 14 04  Fax. +32(0) 58 24 21 80
info@theoutsidercoast.be  www.theoutsidercoast.be

Shorebreak
Shorebreak Oostduinkerke  Parking Groenendijk
Tel. +32 (0) 499 29 29 33
info@shorebreak.be  www.shorebreak.be

Inbtween
Inbtween coaching  Zuidwesterstraat 21, 8670
Oostduinkerke Tel. +32 (0) 475 47 52 01
Help@inbtween.be  www.help@inbtween.be

Flanders Eventmaker
Flanders eventmaker Leopold I esplanade 9, 8660 De Panne
Tel. +32 (0) 476 41 44 95
info@flanderseventmaker.be  www.flanderseventmaker.be

Golf Ter Hille, golfinitatie
Golf Ter Hille  Golf Ter Hillestraat 2, 8670 Oostduinkerke
Tel. +32 (0) 58 53 27 10
golfsecretariaat@koksijde.be  www.koksijdegolfterhille.be

Ligging van het domein

Het domein van 15 hectare aan de Noordzeedreef te Oostduinkerke (grens met Nieuwpoort)
ligt op een tiental kilometers van de Belgisch-Franse grens en op een steenworp van de zee.
De beschermende duinengordel en de uitgestrekte zandstrook die het omringen, garanderen
de rust en lenen zich bovendien uitstekend voor buitenactiviteiten.

Afstand tot :

Koksijde : 5 km
Brugge : 40 km
Gent : 85 km

De Panne: 12 km
Oostende 20 km
Brussel 135 km

Parking : U kan gratis gebruik maken van onze ruime privé-parking of één van onze 14
garageboxen huren. Er staat ook een afgesloten fietsenberging ter beschikking.

Bereikbaarheid
Met de auto
Hotel Domein Westhoek is gemakkelijk te bereiken via de E40 Brussel-Veurne.
U volgt de E40 richting Veurne en verlaat deze via afrit3 Nieuwpoort-Diksmuide.
Via de afrit komt u op de Kinderlaan, u blijft deze volgen tot de derde verkeerslichten.
Daar slaat u links af (Polderstraat). Na ca. 250 meter neemt u de eerste straat rechts.
U bevindt zich in de Noordzeedreef. Domein Westhoek bevindt zich in deze straat aan uw
rechterzijde.

Met vliegtuig, tram of trein
Het domein ligt op 20 km van de luchthaven of het station van Oostende.
Met de tram: stopplaats Groenendijk-Bad, tegenover de Noordzeedreef .

E 40

Afrit 3

