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Domein Westhoek,
kom tot rust in deze prachtige omgeving! 

Domein Westhoek vzw
Centrum voor sociaal toerisme
Noordzeedreef 6-8
B-8670 Oostduinkerke
Tel.: +32 (0)58 22 41 00
Fax: +32 (0)58 22 41 99
info@domein-westhoek.be
www.domein-westhoek.be

 Domein Westhoek
 @DomeinWesthoek

In Oostduinkerke, te midden van de duinen en slechts enkele minuten 
wandelen van het strand, nodigt Domein Westhoek je uit voor een heerlijk 
verblijf aan de Belgische kust. Bovendien ligt ons domein op een boogscheut 
van het bruisende Nieuwpoort, waar je je kan uitleven in de lange winkelstraat 
en de aantrekkelijke plezierhaven.

Jaarlijkse sluitingsperiode!
Van 18 november tot 20 december 2018 en van 3 januari tot 14 februari 
2019 zijn onze kamers gesloten. Onze appartementen blijven daarentegen 
het hele jaar beschikbaar. Tijdens de sluitingsperiode zal het restaurant 
gesloten zijn, maar het zwembad, de wellnessruimte en andere faciliteiten  
blijven geopend van 10 tot 17 uur.

Opgelet!



Vrije tijd 
Domein Westhoek beschikt over: 
> tennisvelden en een petanquebaan;
> een fitnesscentrum;
> een speeltuin;
> een minigolfterrein;
>  een zwembad en wellnessruimte: 
     - kinderbad;
     - groot zonneterras; 
     - sauna; 
     - hamam; 
     -  outdoor jacuzzi met een prachtig uitzicht  

over de duinen; 
     - warm voetbad; 
     - infraroodbank voor de nek, rug en kuiten; 
     -  een grote ontspanningsruimte met open haard 

en sfeermuziek; 
     - drinkwaterfontein. 
   € 18/persoon van 10 tot 17 uur 
   badkleding verplicht 
   Privégebruik van de ruimte is mogelijk:  
   € 80/koppel/2 uur van 18.30 tot 20.30 uur en  
   van 21 tot 23 uur. 
   Bij deze prijs zijn inbegrepen: 
     - handdoeken, slippers en badjas;  
     -  1 fles cava (37,5 cl) en niet-alcoholische dranken;
     - een schoteltje met koude tapas.  

Restaurants
Ook voor een heerlijke maaltijd kan je bij ons terecht! 
Een eenvoudige snack, een lichte lunch of een 
uitgebreid diner... onze restaurants bieden voor elk 
wat wils. Zo kan je lekker eten in onze brasserie met 
zonneterras en in ons vernieuwd buffetrestaurant. 
Ontdek ook onze à-la-cartebistro met heerlijke 
culinaire mogelijkheden.

Efficiënt en budgetvriendelijk vergaderen 
Domein Westhoek beschikt over 9 vergaderzalen, 
met ruimte voor 10 tot 100 personen. De vergaderza-
len, met gratis wifi, zijn perfect voor het organiseren 
van onder meer congressen, productpresentaties, 
vergaderingen en workshops. Maatwerk en flexibili-
teit zijn onze specialiteit! Daarenboven werkt Domein 
Westhoek ook samen met diverse evenementenorga-
nisatoren voor teambuildingsactiviteiten.



Tarieven

week vanaf € 317

midweek vanaf € 200 

weekend vanaf € 225

Domein Westhoek beschikt over 91 kamers met uiteenlopende 
comfortniveaus. Er zijn ook appartementen voor 4 personen te 
huur voor een weekend, een midweek of een week.

Appartementen
We hebben 3 categorieën appartementen: 
standaard, comfort en prestige. 

>  De standaardappartementen liggen 
op het noorden en de comfort- en 
prestigeappartementen op het zuiden.

>  De prestigeappartementen zijn ruimer dan 
de standaard- en comfortappartementen.

Elk appartement bestaat uit:  
>  2 slaapkamers  

(1 tweepersoonsbed + 1 stapelbed);
>  1 badkamer;
>  1 salon met terras;
>  1 keuken;
>  1 apart toilet.

Ta
ri

ev
en

* inclusief herfstvakantie (vanaf 26/10/2018) en paasvakantie (t.e.m. 21/04/2019)

Huur het hele jaar door een appartement aan zee!
huur jan. feb. mrt. apr. mei jun. jul. aug. sept. okt. nov. dec.

€ 903/min. 12 maanden

€ 915/min. 6 maanden* 21/04 26/10

€ 745/min. 5 maanden

€ 1.041/min. 1 maand

i Wil je een verblijf boeken? Contacteer ons of ga naar www.domein-westhoek.be.



Kamers
Standaard- / comfortkamer
De standaardkamers beschikken over dezelfde uitrusting 
als de comfortkamers, maar zijn minder groot. 
> max. 2 personen 
> douche, haardroger en toilet  
> gratis wifi en telefoon   

Luxe +
> 2 volwassenen en max. 1 kind/volwassene  
> zicht op de duinen 
> gratis draadloos internet 
> bad met douche en haardroger 
> salon 

Prestige 
> 2 volwassenen en max. 2 kinderen  
> zicht op de fontein  
> gratis koffie en thee  
> bad met douche, haardroger en apart toilet  
> salon en flatscreen-tv 
> gratis wifi en telefoon

De in deze brochure vermelde prijzen zijn de prijzen 
voor een standaardkamer. Reken € 5 extra voor een 
comfortkamer, € 10 extra voor luxe + kamer en 
€ 15 extra voor een prestigekamer.

Groepstarieven
Al onze arrangementen zijn te boeken als groep met 5% korting!*

Individueel tarief Groepstarief

Kustpromotie (2 overnachtingen in halfpension) € 162 € 153,90

Westhoekspecial (4 overnachtingen in halfpension)  € 282  € 267,90

* Groep = vanaf 20 betalende volwassenen.  
** Volpension kan mits supplement bijgeboekt worden. 

i Wil je een verblijf boeken? Contacteer ons of ga naar www.domein-westhoek.be.



Gastronomisch weekend
van 5 tot 7 oktober 2018

>> 2 overnachtingen met ontbijtbuffet
>>  aperitief met streekspecialiteit op de dag van aankomst
>>  viergangendiner met vis- en vleesheerlijkheden op vrijdagavond
>>  gastronomisch viergangendiner op zaterdagavond 
(met dansgelegenheid in de bar) 
>> gratis gebruik van het zwembad

vanaf € 189/persoon
supplement single: € 28
kind < 12 jaar (in kamer ouders): € 30/kind
slechts 30 plaatsen beschikbaar
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Barbecue met Dominique
van 12 tot 14 oktober 2018

>> verblijf in een standaard tweepersoonskamer
>> 2 x ontbijtbuffet
>> gevarieerde BBQ op vrijdagavond
>> culinaire BBQ op zaterdag

vanaf € 161/persoon
slechts 30 plaatsen beschikbaar



Westhoek oktober special
van 14 tot 18 oktober 2018

>> 4 overnachtingen met ontbijtbuffet
>> halfpension inclusief huiswijn
>> welkomstdrankje bij aankomst
>> publieke sauna & minigolf inbegrepen

vanaf € 282/persoon
geen supplement single in een standaardkamer
kind < 12 jaar: € 40/kind

4 = 3



Herfstpromotie
van 2 tot 14 november 2018 

>> 4 overnachtingen, aankomstdag naar keuze
>> halfpension: ontbijtbuffet en koud en warm dinerbuffet
>> gratis gebruik van het zwembad

vanaf € 230/persoon
supplement single: € 28 (niet in standaard)
kind < 12 jaar: € 40/kind

- 50%
op kamer- 

prijs



Wildfestival 
van 9 tot 11 november 2018

>> 2 overnachtingen met ontbijtbuffet
>> aperitief met streekspecialiteit op de dag van aankomst
>> driegangendiner op vrijdagavond
>> gastronomisch viergangendiner op zaterdagavond 
>> driegangenlunch op zondagmiddag

vanaf € 229/persoon
supplement single: € 28
kind < 12 jaar: € 36/kind



Domein Westhoek  
the place to be(er)!
Op 17 november 2018 vindt het 4e bierfestival plaats! 

>> 1 overnachting met ontbijt
>> 5 degustatiebieren
>> een trio van bierbites en biertapas
>>  Tussen 14 en 22 uur bieden diverse Belgische brouwerijen hun beste bieren aan:  
20 standjes met ongeveer 40 topbieren! 
>> foodcorner met Belgische biertapas en bierbites

 prijslijst:  
- proefglas: € 1,6 
- bierbites: € 3 
- biertapas: € 7

vanaf € 85/persoon



Kerstarrangement
van 22 tot 25 december 2018

>>  zaterdag 
koud en warm buffet van vis- en vleesheerlijkheden

>>  zondag 
- 15 – 18 u.: kerstmarkt op ons overdekt terras 
-  vanaf 18 u.: tweegangenmenu en een warm buffet van vis-, vlees- en 

wildheerlijkheden

>>  maandagavond 
vijfgangen kerstdiner (inclusief apero, wijn en koffie) 
(dansgelegenheid tijdens en na het kerstdiner)

>>  dinsdagochtend 
ontbijtbuffet

vanaf € 329/persoon
supplement single: € 28
kind 4-8 jaar (in kamer ouders): € 30/kind
kind 8-12 jaar (in kamer ouders): € 45/kind



Solden bij Domein Westhoek!
>> verblijf in halfpension (ontbijt en diner)

aankomst op 25, 26 of 27 december 2 = 20% korting
vanaf € 139/persoon

aankomst op 25 of 26 december 3 = 30% korting
vanaf € 183/persoon

aankomst op 25 december 4 = 40% korting
vanaf € 205/persoon

niet cumuleerbaar met andere kortingen en enkel voor rechtstreekse reservaties 



Paaspromotie
van 5 tot 7 april 2019 

>> 3 overnachtingen in een appartement (max. 4 pers)
>> 2 slaapkamers (dubbel & stapelbed)
>> lakens & handdoeken inbegrepen
>> gratis gebruik zwembad

vanaf € 253/appartement
niet cumuleerbaar met andere kortingen



Valentijn
van 15 tot 17 februari 2019

>> 2 overnachtingen
>> uitgebreid ontbijtbuffet
>> passionele welkomstcocktail
>> cupidoverrassing op de kamer
>>  zeevruchtenschotel op vrijdagavond 
(oesters, zeekreeftjes, scampi’s … en chocoladedessert)
>> romantisch diner bij kaarslicht op zaterdagavond
>> apero, water, wijn en koffie inbegrepen tijdens het diner
>> langslapersontbijt op zondagmorgen (tot 11 uur)

vanaf € 272/persoon



Kustpromotie
>>  2 overnachtingen  
met ontbijtbuffet
>>  halfpension  
(koud en warm buffet)
>> welkomstcocktail

vanaf € 162/persoon
supplement single: € 28
kind < 12 jaar: € 20/kind

Westhoekspecial
>>  4 overnachtingen  
met ontbijtbuffet  
(aankomstdag  
naar keuze)
>>  halfpension
>>  welkomstdrankje 

vanaf € 282/persoon
supplement single: € 42
kind < 12 jaar: € 40/kind

3+1
gratis
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Vier je verjaardag!
Tijdens de maand waarin je verjaart, geeft Domein Westhoek je een korting* op 
je overnachting gelijk aan je leeftijd (bv. 40 jaar = 40% korting), mits een tweede 
betalende persoon met je komt meevieren.

* niet cumuleerbaar met andere promoties en kortingen

vanaf € 57,50/persoon
single (minimaal 2 nachten): 1e nacht: € 73 - korting 2e nacht: € 68
supplement hoogseizoen: € 5/persoon
supplement < 2 nachten: € 5/kamer

Je leeftijd = 
je korting!



Gastronomisch genieten
à la carte dineren in Bistro De Westhoek

>> 1 of 2 overnachtingen met ontbijtbuffet
>> welkomstdrankje met streekspecialiteit
>>  gastronomisch driegangendiner op de eerste avond 
(voorgerecht, hoofdgerecht en dessert naar keuze uit onze kaart)
>> gratis gebruik van het zwembad

vanaf € 98/persoon voor een nacht
vanaf € 145/persoon voor twee nachten
supplement single: € 28



Côte à l’os 
elke zondagavond

>> overnachting met ontbijtbuffet
>> côte à l’os, 800 gram voor 2 personen
>> saus naar keuze
>> salade & frietjes
>> gratis Irish Coffee

€ 69/persoon
slechts 30 plaatsen beschikbaar

Mosselfeest
elke zondagavond in september

>> overnachting met ontbijtbuffet
>> zeeuwse mosselen à volonté
>> frietjes of brood
>> inclusief een glas witte wijn

vanaf € 69/persoon



Sauna/relax: puur genieten

2 uur publieke sauna 2 uur privésauna

Openingsuren 10 tot 18 uur 18.30 tot 20.30 uur - 21 tot 23 uur

Reservatie neen ja

Extra info badkledij verplicht flesje cava en bord met koude tapas 
inbegrepen

Tarief € 18/persoon € 50/persoon

Speciaal tarief gezin: € 41 (max. 4 personen)  
extra persoon: € 10

koppel: € 80 - extra persoon: € 35
extra uur: € 20
groep: € 240 (max. 12 personen)

Kindertarief (< 12 jaar) / € 20

Herbron in rust en sereniteit…
wellnesszone:
>> Turkse sauna / hamam in mozaïek
>> infraroodmuur
>> hotstone sauna
>> warm voetbad
>> knus hoekje met loveseat
>> regendouche en koude kantelemmer

>>  ruime buitenjacuzzi met zicht op de duinen
>> relaxruimte met haardvuur

inbegrepen:
>> handdoek, slippers en badjas
>> scrubzout, douchegel en shampoo
>> plat water



Culinair relaxarrangement
Kom puur genieten!

>>  2 overnachtingen met ontbijtbuffet (aankomst tussen dinsdag en zaterdag)
>> gratis gebruik van het zwembad
>>  onbeperkt gebruik van de publieke sauna, inclusief gebruik van handdoeken,  
slippers en badjas (badkledij verplicht) 
De sauna kan vanaf 18.30 uur ook privé gehuurd worden (enkel op reservatie, supplement: € 21,50).
>> flesje cava en ‘wellnessattentie’ op de kamer
>>  een gastronomisch driegangendiner (voorgerecht, hoofdgerecht, dessert)  
op de dag van aankomst

vanaf € 166/persoon (tweepersoonskamer)
supplement single: € 28



- 25 %
op kamer- 

prijs

Sunday’s promo
>> 3 overnachtingen (1 nacht gratis, aankomst op zondag)
>> halfpension: ontbijtbuffet en koud en warm dinerbuffet
>> aperitief van het huis
>> gratis gebruik van het zwembad

vanaf € 199/persoon
supplement single: € 28

2+1
gratis

Weekpromotie
>>  7 overnachtingen  

(aankomstdag naar keuze) 
>>  5 x halfpension + 2 x bistro  

(à la carte)
>>  gastronomisch tweegangendiner 

naar keuze uit onze bistrokaart
>> gratis gebruik van het zwembad
>> geen supplement single

vanaf € 514/persoon  
(= € 73,40/nacht voor halfpension)



Naar zee met de (klein)kinderen
kinderen tot 12 jaar volledig gratis*, jongeren van 12 tot 16 jaar gratis verblijf**

>>  geldig op alle arrangementen tijdens de schoolvakanties
>>  geldig voor kinderen/jongeren die verblijven in de kamer  
van de (groot)ouders
>> gratis gebruik van het zwembad
>>  Jongeren van 12 tot 16 jaar betalen enkel hun maaltijden.

* uitgezonderd dranken ** bij verblijf in de kamer van de ouders

Plopsa-arrangement
Combineer je verblijf in Domein Westhoek met een dagje Plopsaland!

>> 2 overnachtingen met ontbijtbuffet
>> diner op de dag van aankomst
>> gratis gebruik van het zwembad
>> 1 gratis toegangsticket voor een volwassene

vanaf € 189/persoon
kinderen 4-12 jaar: € 10/kind
kinderen < 4 jaar: gratis
Geïnteresseerden dienen zelf de openingsuren van Plopsaland te verifiëren (www.plopsa.be).
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Winterpromotie
van 15 februari tot 1 april 2019

>>  4 overnachtingen met ontbijtbuffet  
(aankomstdag naar keuze)
>> halfpension
>> gratis gebruik van het zwembad

vanaf € 236/persoon
supplement single (niet in standaard): € 28
kind < 12 jaar: € 40/kind

- 50%
op kamer- 

prijs


