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Kampeerweekend “Blankenberge en omgeving” 

(DIT PROGRAMMA GELDT ONDER VOORBEHOUD VAN DETAILWIJZIGINGEN) 

 
 

Donderdag 26 september 2019 
 

We komen samen op camperpark Floreal, Polderlaan 1 te 8370 Blankenberge. 

 
 

In de latere namiddag maken we nader kennis bij een drankje en een hapje. 
 

We krijgen ook een algemene toelichting over het programma van dit weekend door Rita Van 

Stalle.   

Rita Van Stalle is voorzitter van vtbKultuur Blankenberge; zij zal tevens onze gids zijn tijdens 

dit weekend.. 

 

Vrijdag 27 september 2019 
 

Met de trein naar Brugge voor een gegidste stadswandeling. 

We trekken rond 10u en zijn terug in de latere namiddag (om 17u10). 

 
 

 

Deze dag sluiten we af op de camping met een gezamenlijke BBQ. 

 

 

Kultuur&Kamperen 

“Er bestaan plekken die onder je vel 

kruipen, hoewel je ze nooit helemaal kunt 

doorgronden.   

Brugge is zo’n bijzondere plek.  

Een stad op mensenmaat, groots geworden 

door haar  meeslepende geschiedenis die 

haar prompt het Unescolabel van 

Werelderfgoedstad opleverde.” 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi595WVkY7jAhXRIlAKHWNPD-YQjRx6BAgBEAU&url=https://www.florealgroup.be/nl/page/motorhome-park-camper-mobile-home-floreal-blankenberge-belgie.html&psig=AOvVaw0VVIVWwlvfAO0YSSOCeBhp&ust=1561878552454975
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiivvjb94vjAhWEwAIHHYEDBN0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.reisroutes.be/blog/brugge/bezienswaardigheden-brugge/&psig=AOvVaw2mOwVXUDlgYGui3Amy8Oid&ust=1561802942066534
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Zaterdag 28 september 2019  
 

In de voormiddag verkennen we Blankenberge, met speciale aandacht voor Maritiem Erfgoed.  

  

In en rond de moderne jachthaven vindt men nog heel wat getuigen uit het maritieme 
verleden van Blankenberge. Met het project Maritiem Erfgoed Blankenberge wil het 
stadsbestuur het publiek kennis laten maken met verschillende van deze getuigen. 
Terzelfdertijd is het project Maritiem Erfgoed Blankenberge een eerbetoon aan het rijke, 
maar vaak harde, vissersverleden van Blankenberge. 

 

Rond de middag brengen een bezoekje aan het Huisje van Majutte, waar we ons eventueel 

kunnen laten verleiden door een aperitiefje. 

Aansluitend gaan we lunchen nabij de jachthaven. 
 

 

 

De namiddag wordt “Belle Epoque”, met een bezoek aan het Belle Epoque centrum en een 

wandeling in de buurt langs typische gevels met mooie tegels, smeedwerk en glasramen.  

 

 

De oude Blankenbergse vissershaven werd 

uitgebouwd tot een fraaie, moderne jachthaven 

waar het tijdens alle seizoenen bijzonder 

aangenaam toeven is.  

Dankzij de aantrekkelijke heraangelegde 

havenkade en de exclusieve ligging nabij het 

stadshart, het strand en de duinen is deze 

jachthaven een unicum aan de Belgische kust. 

 

De visserswoning Majutte, meestal Huisje van 
Majutte genoemd, is een bewaarde vissers-
woning uit de 18de eeuw in de Breydelstraat in 
Blankenberge.  
Het Huisje van Majutte is een van de weinige 
restanten van het vissersleven in Blankenberge. 

 

 

Drie belle-époquevilla's, daterend van 1894, werden 
gerestaureerd en verbouwd tot een bezoekerscentrum.  
Je wordt ondergedompeld in de zorgeloze en feestelijke sfeer 
die Blankenberge uitstraalde ten tijde van de belle époque.  
Een interactieve tentoonstelling met affiches, postkaarten, 
spelletjes, kledingstukken, foto's en filmmateriaal  vertelt een 
nostalgisch verhaal. Bewonder enkele prachtige exemplaren 
van de wandtegeldecoratie en ontdek wat de art nouveau 
betekende in Blankenberge. 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjtvJOEk47jAhVHaVAKHa8zD-EQjRx6BAgBEAU&url=https://www.visit-blankenberge.be/belle-epoque-centrum&psig=AOvVaw22lfCWJ8LndldNwRSSICOv&ust=1561879052276853
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj2-IGLkI7jAhVFUlAKHcekCd4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.westtoer.be/nl/doen/het-huisje-van-majutte&psig=AOvVaw3t9lsGtWrPLihycg7fPCpC&ust=1561878257663290
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Zondag 29 september 2019 
 

In de voormiddag staat een natuurwandeling door de Uitkerkse polder op het programma. 
 

 
Zilte planten komen vooral voor op schorren waar ze bestand zijn tegen het zoute zeewater 
dat af en toe de schorre overspoelt. Als deze zilte vegetaties binnendijks staan in polders 
spreekt men van zilte graslanden. Dit soort vegetaties zijn zeldzaam. 

 
De namiddag is vrij om wat te fietsen, te wandelen, te luieren, … 
 

In de latere namiddag (rond 18u00) gaan we samen flaneren over de Zeedijk en nemen daarbij 

een kijkje in het paviljoen op de Pier. 

 

Tot slot van deze dag brengen we een bezoek aan het Casino van Blankenberge met aperitief 

en afsluitend diner. 

We krijgen hier ook uitleg over het Casino en mogen daarna zelf ons geluk beproeven. 

 

Maandag 30 september 2019 
 

Einde van het kampeerweekend. 
 

Afscheid nemen en … huiswaarts of … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit kampeerweekend is een organisatie van vtbKultuur Kultuur&Kamperen  

in een samenwerking met Vlaamse Kampeertoeristen vzw (VKT) 

 

Door zijn weidse karakter en zijn ligging 
dicht aan de kust is het polderlandschap 
van Uitkerke van nationaal en 
internationaal belang als broed-, rust- en 
foerageergebied, alsook als 
overwinteringsgebied van verschillende 
vogels. Het leuke aan dit gebied is dat er 
altijd massaal veel vogels te zien zijn. 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiw9emBlY7jAhWBJlAKHbS6DtsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.dekust.be/nl/doen/bezoekerscentrum-uitkerkse-polder&psig=AOvVaw0uaE97bpDjnE5RzJeBNGAJ&ust=1561879583918503
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DEELNAMEPRIJS  
 

Per persoon (op basis van 2 pers./eenheid) : € 225 

Alleenreizende :    € 225 
 

Deze prijzen zijn exclusief verzekeringen voor reisbijstand, voor reisannulering en reis-

onderbreking. 
 

 

IN DE PRIJS INBEGREPEN 
 

 De kampgelden incl. elektriciteit en verblijfstaksen; 

 Welkomstdrink. 

 Etentjes: BBQ op 27/09, lunch aan de jachthaven van Blankenberge op 28/09 en 

diner (met aperitief) op 29/09 (in het Casino van Blankenberge). 

De andere maaltijden (ontbijten, middag- en avondmaaltijden) zijn voor eigen 

rekening en zelf te regelen.  

 Treinbiljet naar Brugge (H&T) 

 Begeleide stadswandelingen in Brugge en in Blankenberge. 

 Begeleide wandelingen: in Uitkerkse Polder, op de Zeedijk van Blankenberge 

 Begeleid bezoek aan het Belle Epoque centrum 

 Toegangsticket tot het Belle Epoque Centrum  
 

 

INSCHRIJVEN 
 

 Inschrijven kan vanaf 1 juli 2019.  

Meer informatie op de website van vtbKultuur Kultuur&Kamperen 

 Als datum van inschrijving geldt de datum van ontvangst van het voorschot op 

rekening: BE37 0689 0726 0528 van vtbKultuur Kultuur&Kamperen. 

 Uiterste inschrijvingsdatum: vrijdag 23 augustus 2019 

  

 Om toegang te krijgen tot Casino van Blankenberge is een geldige 

identiteitskaart vereist.  
 

BETALINGSVOORWAARDEN 
 

Bij inschrijving een voorschot 25% van de totale reissom. Datum van ontvangst van het 

voorschot geldt als datum van inschrijving. 

Betaling van het saldo van 75% van de totale reissom uiterlijk 23 augustus 2019. 
 

 

ALGEMENE EN BIJZONDERE REISVOORWAARDEN 
 

De Algemene en Bijzondere reisvoorwaarden van Vlaamse Kampeertoeristen vzw zijn van 

toepassing. 
 

https://www.vtbkultuur.be/kultuur-kamperen/activiteiten/kampeermeerdaagse-blankenberge-en-omgeving/datum/7996

