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Wandelroute 8km

Wandelen met je striphelden!
Wandelen met zicht op zee en onderweg word je vergezeld door de stripfiguren op de zeedijk. Vol verwondering van
de ene held naar de andere lopen en een selfie nemen uiteraard! Ideaal om op pad te gaan met de kinderen en ze te
blijven boeien. Trouwens, ken jij ze nog allemaal?

Route naar het startpunt:
71

Knooppunt 71
Volg de borden naar knooppunt 72

Normandpark
natuur

72

Gemeentelijk park met ecologische vijver en vikingschip voor de kinderen 8430 Middelkerke

Knooppunt 72
Volg de borden naar knooppunt 74

Casino Middelkerke
drinkgelegenheid cultuur

Casino met speelzaal, restaurant en taverne.

+32 59 31 95 95
Zeedijk | 8430 Middelkerke

Delissimo

Delissimo is de voorbije zeventien jaar steeds trouw gebleven aan de oorspronkelijke gedachte om op een
eerlijke manier lekkere kwaliteit aan te bieden in een gezellige omgeving. Enkel het allerbeste wordt
gebruikt om lekkere gerechten te bereiden. Wat je proeft is zuiver en echt. Ook de hartelijkheid en
vriendelijkheid die je binnen Delissimo kan ervaren is oprecht. Meer dan ooit is Delissimo gaan aanvoelen
wat de verwachtingen en wensen van de klanten wel zijn. Smakelijk, en geniet…
http://www.delissimo.be | +32 59 31 37 31
Zeedijk 111-114 | 8430 Middelkerke
74

Knooppunt 74
Volg de borden naar knooppunt 73

Caterpillar 5bis
kunst

Sierlijke stalen kraan van kunstenaar Wim Delvoye 8430 Middelkerke

De Rotonde Westende
erfgoed

Sinds 1911 vind je in Hotel De Rotonde de sfeer van de Belle Epoque. Het intussen geklasseerde

gebouw neemt met zijn panoramisch zicht op zee en de knusse, comfortabele hotelkamers een unieke plaats
in aan onze kust.
+32 59 30 04 95
Zeedijk 300/7 | 8434 Westende-Bad

The Pistache
Een brasserie-ijssalon dat over de hele kustlijn bekend staat voor zijn exclusieve ijscoupes en prachtig
interieur.
http://www.thepistache.be | +32 59 31 36 60
12
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Knooppunt 73
Volg de borden naar knooppunt 71

Museum Villa Les Zéphyrs
Les Zéphyrs is een beschermde villa uit het interbellum. Je kan er ontdekken hoe een familie uit de jaren
1930 de zomervakantie doorbracht aan de Belgische Kust. Het gebouw werd gerestaureerd en heringericht
als onderdeel van het project Kusthistories. Het ontwerp van de villa gaat terug naar een concept uit 1910
van de vermaarde Gentse architect Oscar Van de Voorde, die het ontwierp voor de wereldtentoonstelling in
Brussel.
Deze attractie met korting bezoeken?
Druk meteen je gratis Kustpas af via www.kustpas.be/home/register
Open
Paasvakantie - juni & september: 9:30 - 12:00 & 13:30 - 17:00
01/07 - 31/08: 9:00 - 18:00
01/10 - Paasvakantie: zaterdag, zondag, vakantieperiodes, feestdagen en verlengde weekends: 9:30 - 12:00
& 13:30 - 17:00 Groepsbezoek: op aanvraag
Gesloten
Maandag
Prijzen

Volwassenen: 2 euro
< 12 jaar: 1 euro
65+: 1 euro
Groepen: 1 euro
http://www.kusthistories.be | +32 59 30 06 40
Henri Jasparlaan 173 | 8434 Middelkerke

Renty
Het restaurant met orangerie straalt Engelse gezelligheid uit en de. Er wordt gekookt volgens het ritme
van de seizoenen met dagverse streekspecialiteiten van verse vis en vlees van biogekweekte dieren
http://www.renty.be | +32 59 31 20 77
Louis Logierlaan 51 | 8430 Middelkerke
71

Knooppunt 71
U heeft het einde van uw route bereikt.

