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datum wijziging/aanvulling

25/05/2012

adres

Baron Ruzettelaan 195

postcode

8370

tel nr :

050 43 24 00

fax nr :

050 52 96 31

e-mail

info@duinsepolders.be

website

www.duinsepolders.be

naam correspondent

locatie BLANKENBERGE

land België

Myriam De Waele

totaal aantal kamers

50

aantal kamers voor Ziekenzorg

is een verschillende groepsgrootte mogelijk ?

minimaal kamers

maximaal

verschillende contingenten
aantal single kamers :
bijzondere doelgroepen :

extra troeven
of minpunten

groot & bereik- en berijdbaar omgevingsgebied met petanquebanen, toegankelijk minigolf/groot toegankelijk terras

TOEGANKELIJKHEID
HOTEL ALGEMEEN
gemeenschappelijke ruimten
receptie

zeer goed
zeer goed

toegankelijk toilet inkom

zeer goed

restaurant

zeer goed
verschillend, maar in de kamers vast tapijt

soort vloerbekleding
LIFTEN
aantal liften
locatie liften
afmetingen

1 grote lift naar S1
bij ingang S-blok, vlak bij inkomhal
verschillende rolstoelen gelijkertijd

bereikbare verdiepingen met lift

kamers S1 tot 16

KAMERS
nrs toegankelijke kamers

zie kamerbeschrijving

liggen de kamers bij elkaar
ligging toegewezen kamers

ja
gelijkvloers en 1ste verdieping in zelfde blok

ligging toegankelijke kamers

gelijkvloers achteraan (bij eetzaal)

kamers betrekken vanaf

16:00

aansluiten zuurstof mogelijk
telefoon op kamer

neen

frigo op de kamer

ja

TV op de kamer

ja

handdoeken voorzien op de kamer

kan aangevraagd worden

kamers verlaten om
mogelijkheden

9:30

ja
handdoeken voorzien op de kamer

ja

meermaals vervangen per week
lakens op de bedden

neen
ja

zelf instaan voor opmaak bedden
extra linnen mogelijk

ja
ja

wasmogelijkheid
2de sleutel voor dubbele kamers
passe-partout
verdeling kamers zelf doen

ja
neen
ja
ja

verdeling sleutels zelf doen
afsluitbare bergruimte op kamer

ja
neen

kostprijs

RESTAURANT
welke diëten zijn mogelijk

alle, zelfs glutenvrij

apart restaurant voor de groep

ja, als je wat aandringt

ontbijt van
middagmaal van

7:30
12:00

tot

9:30
13:00

avondmaal van

17:30

tot
tot

19:00

zijn er glijdende uren mogelijk
is er drank bij de maaltijd

ja

welke drank is er voorzien

ruim assortiment(witte, rode wijn)/+ 1 consumptie gratis 's middags

dient een meerprijs betaald

neen

ja

zo ja : welke
vorm eetmalen

diner aan tafel; lunch aan tafel; ontbijt aan tafel

lunchpakket mogelijk

ja

financiële regeling bij uitstap
bar in eigen beheer mogelijk

ja
ja

voorwaarden

geen vermindering ten opzichte van de prijzen van het huis

verbruik verplicht in de bar ?

neen

verkoopprijzen

frisdrank/pint = 1,80 €
tonisteiner = 2 €
trappisten = 3 €

eigen eten/drank meebrengen

neen

zelf tafel dekken ?

neen

afwassen ?

neen

volpension mogelijk ?

ja

halfpension mogelijk ?
kan men zelf iets koken?
keuken ter beschikking ?
aangepast materiaal ?
toegankelijk toilet in de buurt ?

NVT
neen
neen
neen
neen
einde deel 1
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Zorgondersteuning
zorgondersteuning vanuit hotel

neen

is er een nachtwaker
welke hulpmiddelen zijn er

ja

afzonderlijk verzorgingslokaal

ja

laatste dag kamer beschikbaar

ja
op 5 km
gegevens receptie vakantiecentrum

dichtsbijzijnde ziekenhuis
adres dichtsbijzijnde ziekenhuis

dichtsbijzijnde nierdyalise

dichtsbijzijnde dokter
contactgegevens dokter

op 5 km
gegevens receptie vakantiecentrum

dichtsbijzijnde kinesist
contactgegevens kinesist

komt aan huis/hotel
andere diensten beschikbaar

Groepsaccomodatie
is er een lokaal ter beschikking v d groep

ja, mits betaling/dag

is dat gebruik exclusief voor de groep
is er een apart lokaal voor de medewerkers
is dat lokaal afsluitbaar
volgende materialen zijn aanwezig

is er bergruimte voor rolwagens

neen
ja
geluidsinstallatie; podium

in de zaal

Aanbod vanwege het hotel
is er een welkomkoffie

ja

mogelijkheid om een 4de maaltijd te nemen

ja

moeten de vrijwilligers dit zelf klaarmaken

ja

is er ochtendkoffie voor de medewerkers

ja

is er de hele dag (gratis) koffie ter beschikking

ja, wel zelf doen

zijn er extra gestes

Animatie
aanbod vanuit het hotel

neen

betaling
uitstapmogelijkheden

Sea-life/Pajerotrein vb Damme

transportmogelijkheden

tram-kustlijn, 2de wagon rolstoeltoegankelijk

wandelroutes

natuurreservaat vanuit parking vakantiecentrum/langs de baan, dijk,
pier/wandelpad in de duinen tussen Wenduine en Blankenberge

zwembad info

op ongeveer 300 meter, zeer toegankelijk

andere

Contractgegevens
verblijfprijs
prijs lunchpakket
huur zaal
prijs welkomkoffie

100 €/dag

prijs 4de maaltijd
meerprijs drank bij maaltijden
gratis kamers i.f.v. groepsgrootte
chauffeur gratis
indien niet ; verblijfprijs
reisleider gratis
prospectiemogelijkheden

ja, zeer welkom-veel tijd voor gesprek en loper voor rondgang

eerste en laatste maaltijd
wanneer mag je aankomen
wanneer vertrekken
regeling optieverlaging
annulatieregeling
mimimum bezetting
datum wijziging/aanvulling
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