Info voor de gebruikers van het vakantieappartement Ooststraat, 35 te Oostende
Appartement gelegen in de Ooststraat, 35/201, 8400 Oostende. Op de hoek van de Ooststraat en de
Kerkstraat. Het appartement ligt links als u op het 2e verdiep de lift uitstapt.
Verwarming : In de living staan twee accumulatiekachels (nachttarief), de andere kamers zijn voorzien
van gewone elektrische aan/uit verwarmingstoestellen.
Thermostaat/verwarming in de living :
- Aan/uit knop en draaiknop voor het instellen van de gewenste temperatuur.
- Indien nodig, bijkomende blazer (bovenste knop) gebruiken (=dagtarief).
- bij vertrek de verwarming afzetten.
Digitale TV – decoder - DVD/Video – WIFI :
- TV aan/uit via afstandsbediening decoder
- TV-Decoder aanzetten via de afstandsbediening. Keuze kanalen en volume alleen via deze decoder.
- U kan ook cd's (23) en dvd's (24) beluisteren/bekijken via de dvd-speler – films starten automatisch
via scartkabel.
- Gratis Wifi (scarlet-proximus) : kies modem 5.0-D7B5 (snelste voor recentere toestellen)
of modem 2.4-D7B5 voor de andere toestellen.
- De inlogcode is 9825FCFFB9 - Uitgaande mailserver: smtp.scarlet.be
In de berging : stofzuiger, strijkijzer en strijkplank, kuismateriaal
Huisafval/vuilnis:
Eigen vuilzakken gebruiken die bij vertrek moeten worden meegenomen of gedeponeerd in de
vuilschuiven aan de haven (eind Aartshertoginnestraat – 50cent voor 30l)
Er staat een glascontainer op de hoek van de Ooststraat en de Aartshertoginnestraat.
Opgelet : voor achtergelaten vuilnis wordt 20€ verrekend van de borg.
Eindschoonmaak : hiervoor wordt 50€ aangerekend. De vaatwas moet leeggemaakt zijn bij vertrek.
Dampkap living: werkt met een centrale afzuiginstallatie op het dak van het appartementsblok, zonder
eigen motor. Eerste knopje is het licht, tweede knopje voor aan/uit - Opstart duurt 2 minuten !!
Wat praktische zaken (zie kaart van Oostende in dossier en promotiemateriaal in tv-kast) :
• Spar op de hoek van de Langestraat en de Christinastraat
• Wekelijkse markt op donderdag/zaterdag op Wapenplein en Groentemarktplein
• Er is een Aldi en Carrefour Market in de Alfons Pieterslaan
• Grote winkelcentra vind je op de Nieuwpoortsesteenweg en de Torhoutsesteenweg
• Taxi 0800/25500
Parkeren op wandelafstand (zie bijlage in dossier) :

http://www.visitoostende.be/nl/praktisch/waar-kan-ik-parkeren-oostende
https://www.oostende.be/parkeren
-

Betalend in de verschillende parkings – speciale tarieven voor weekends/per week – zie bijlagen
Gratis parkeren kan in de Mercatorlaan en het Maria Hendrikaplein - zie bijlagen
Goedkoop parkeren (3€/dag) kan achter het station – zie bijlagen

Tram/trein/bus aan het station op 300m - Kusttram aan het Marie-José plein op 200m – zie bijlagen
Het appartement is niet-rokers en huisdieren zijn niet toegestaan.
In het dossier zit een inventaris van het appartement. Gelieve deze te checken bij aankomst/vertrek en
eventuele schade mede te delen bij vertrek. Schade wordt tegen kostprijs verrekend met de borg.
De handleidingen van de meeste toestellen liggen in de tv-kast. Gelieve ze terug te leggen na inzage.
Maak er een fijne vakantie van !
Fam. Harnie-Creffier
Magda Creffier, 0495/61.97.84, magda.creffier@harnie.net
Willy Harnie, 0474/96.99.97, willy.harnie@harnie.net
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Bereikbaarheid
Met de wagen
Vanuit Antwerpen of Brussel volg de E40 richting Oostende, tot aan de rotonde/Kennedyplein.
Ga rechtdoor richting centrum, via de Verenigde-natieslaan. Blijf deze volgen tot aan het volgend groot
kruispunt ter hoogte van de Mercator. Dan neem je rechts de Vindictivelaan, rechtdoor de Visserskaai,
dan links de Ooststraat tot aan het kruispunt met de Kerkstraat. Bij eventuele verkeersbelemmeringen,
volg de visserskaai tot de Nieuwstraat (aan restaurant vistrapje), volg de Nieuwstraat, rechtdoor de
Groentemarkt en de Breidelstraat, voor het Wapenplein links de Kerkstraat tot kruispunt met de
Ooststraat
Overal in het centrum is het betalend parkeren van 9u tot 20u, gratis daarbuiten. Gratis parkeren kan
achter het station, aan de Mercatorlaan, aan het Koninginnehof en de maritieme school. Zie afzonderlijke
documentatie.
Via het spoor
Het appartement ligt op 10 min wandelafstand van het station.
Het appartement/ligging op de hoek
Ooststraat/Kerkstraat
Richting noord : op 250m van het strand, de
Albert I promenade. Onderweg heb je het
wapenplein met veel animatie, rechts van het
wapenplein de 2 markten, links de Adolf Buyl
winkelstraat, wat verder het uitgaanskwartier in
de Langestraat.
Richting west : op 150m van de voorhaven
(visserskaai) met het noordzeeaquarium, de
gratis overzetboot naar de andere kant van de
haven (vishaven en fiets/wandelroutes richting
Bredene), het vistrapje (verkoop verse vis),
talrijke viskraampjes en het ene restaurant
naast het andere.
Wat verder rechts het museumschip "de
Amandine" en de toegang tot excursieboten
aan de kust.
Wat verder naar rechts heb je het treinstation,
het bus- en tramstation en het
mercatorzeiljacht.
Richting oost : op 50m van de kapellestraat, dé
winkelstraat van Oostende die dwars door het
centrum van Oostende loopt . 200m verder
heb je het oude postgebouw (cultuurcentrum)
en het Leopoldpark met talrijke evenementen.
100m naar rechts vind je daar dan het casino
kursaal (evenementenhal).
Richting zuid : op 100m vind je het Petrus en
Paulus plein met talrijke evenementen. De
Kerk is meer dan bezienswaardig.
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Toerisme :
www.visitoostende.be/
www.oostende.be/
www.facebook.com/stadaanzee
www.twitter.com/stadaanzee
Zie promotiemateriaal in dossier en tv-kast
Oostende en omgeving bevat tal van bezienswaardigheden en gedurende de vakantieperiodes zijn er tal
van festivals en evenementen. De nodige brochures en kalenders kunnen verkregen worden op de dienst
toerisme. Deze is gelegen op de kruising van het Monacoplein en de Van Iseghemlaan, aan het casino.
Oostende is een bruisende en levendige kuststad waar altijd wat te beleven valt. Zowel de
natuurliefhebber, cultuurfanaat als de zonneklopper vindt zeker zijn gading, elk seizoen van het jaar ...
Een paar nuttige tips :
- Toeristische Dienst Oostende: uitgangspunt voor elk bezoek (casino/Van Iseghemlaan/Lange straat)
- UIT in Oostende: cultuuragenda Stad Oostende
- Shoppen in Oostende: Oostende shopstad bij uitstek – Wapenplein, Kapellestraat, Christinastraat,
Adolf Buylstraat, Alfons Pieterslaan, Ensorgalerij….
- Kinepolis Oostende: avondje bioscoop in stijl
- Kursaal Oostende (casino): sowieso een bezoekje waard
- Mercator zeilschip: bezoek aan het beroemde zeilschip, gekend van de Kruistochten
- Museumschip Amandine (visserij)
- Noordzee aquarium
- Atlantikwal Raversijde en memorial Prins Karel
- Fort Napoleon
- Japanse tuin in het Koningspark, een mooie en inspirerende tuin
- Leopoldpark met bloemenuurwerk
- Westerstaketsel
- Oostends historisch museum De Ploate
- Vismarkt Oostende: dagelijkse vismarkt aan de 'Vistrap'
- Oostende voor Anker: jaarlijks Maritiem festival
- Filmfestival Oostende: jaarlijks filmfestival
- Eindejaar in Oostende: Magisch Winterland op het Wapenplein
- Lotto Kites International: internationaal 'vlieger' festival in mei
- Avondmarkten op de zeedijk: gezellige avondmarkten in de zomer
- Koninginnehof: recreatiepark met speeltuin, kayak, minigolf, ...
- Theater Aan Zee: jaarlijks cultuurfestival
- Kinderboerderij Oostende: kinderboerderij en uniek krekengebied
- Bezoek aan Brugge: Brugge die Schone
- Mu. ZEE: Kunstmuseum aan Zee
- De Koninklijke gaanderijen
Voor wie actief wil zijn :
Fietsen : op verschillende plaatsen in Oostende kan je gratis fietsen huren van de stad (rood/geel)
Er is ook een fietsverhuurdienst die gekoppeld is aan de treinstations : www.blue-bike.be
Oostende heeft een speciale fietsroute "groen lint" (volledig parcours is 30km, maar je kan 'opdelen')

http://www.visitoostende.be/nl/fietsen-en-wandelen
En verder :
- Rondrit met miniatuurtreintje (zeeheldenplein)
- Rondrit met paard en koets (30€ voor 50min), vertrek aan Albert I promenade
- Earth Explorer
- Boottocht met tweemastsloep De Nele (ganse dag)
- Boottocht Zee-excursie Franlis (1 uur)
- Erfgoedwandeling
- Kinderboerderij de Lange Schuur
- Mini golf (Leopoldpark)
- Wandeling “zeebenen door Oostende”
- Talrijke fietsroutes, met o.a. "Het groene Lint" (totaal 30km, maar opdeelbaar)
- Kinepolis
- Stedelijk zwembad
- Binnenspeeltuin
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