
Vakantie aan de kust

Blankenberge
residentie Majestic

De Panne
residentie Zeeduin

Middelkerke
residentie De Zonnekant

Nieuwpoort-Bad
residentie Gauguin 

Oostende
residentie Notting HIll 

residentie Westminster

Westende
residentie Amadeus

Cavalaire-sur-Mer (FR)
domaine des Lavandiers

of in de Ardennen !

Barvaux
residentie Verte Vallée

domein Azur en Ardenne

Vakantiehuizen 
ACLVB

Boek nu online via 
vakantiehuizen.aclvb.be 
en geniet als ACLVB-lid 

van een gemiddelde 
korting van 30% !



Blankenberge
Residentie Majestic

Zeedijk 147- 8370 Blankenberge

IndelIng gebouw

•  18 appartementen voor 6 personen met 2 slaap-
    kamers en 1 zetelbed in de woonkamer (Type A en D)
•  9 appartementen voor 7 personen met 2 slaapkamers 
    en 1 zetelbed in woonkamer (Type C)
•   9 appartementen voor 4 personen  
   met 2 slaapkamers (Type E)

• 9 studio’s voor 4 personen met 1 twee persoonsbed  
     in aparte slaaphoek + 1 zetelbed in de woonkamer (Type B) 

•   1 penthouse voor 8 personen met 3 slaapkamers en 
   1 zetelbed in de woonkamer met 2 grote terrassen en extra douchecel (Type TV1)

• 1 penthouse voor 4 personen met 2 slaapkamers (Type TV2)

getuIgenIs van sylvIane esprIt 

“ Wat een ruime appartementen. En, ook 
belangrijk, we vinden de bedden heel 
goed. Het zicht op zee is verbluffend, beter 
kan niet! We brachten onze eigen fietsen 
mee en zijn blij ze te kunnen stallen in de 
ondergrondse garage. Idem voor 
het parkeren van onze 
wagen. Dat geeft 
je een veilig 
gevoel. ”

Flaneren, het woord lijkt wel voor Blankenberge uitgevonden. Heerlijk wandelen, 
genietend van de zon op je gelaat en het ruisen van de zee. Geen verkeer, maar winkels, rust en ruimte.

agentschap

Groep Caenen
Grote Markt
8370 Blankenberge
tel. 050 42 66 09
blankenberge@groepcaenen.be

FacIlIteIten

• Volledig gerenoveerd in 2013
• Living met schuifraam en frontaal 

zeezicht
• Terras vooraan aan living en  

achteraan aan de slaapkamer
• Open keuken met volledige keuken 

uitrusting (o.a. vaatwasmachine)
• Badkamer met ligbad/douche 
• Parking onder het gebouw
• Lift in het gebouw tot 9de verdiep, 

penthousen laatste deel via trap.
• Wifi en digitale tv

Boek nu online via 
vakantiehuizen.aclvb.be 
en geniet als ACLVB-lid 

van een gemiddelde 
korting van 30% !

180° beeldweergave



De Panne
Residentie Zeeduin

Dynastielaan 12 - 8660 De Panne

IndelIng gebouw

• 16 appartementen voor 6 personen met 2 slaapkamers 
        en 1 zetelbed in de woonkamer (Type A of C)
• 1 penthouse voor 6 personen met 2 slaapkamers  

en 1 zetelbed in de woonkamer (Type 8A)
• 7 studio’s voor 4 personen met 1 slaapkamer  

en aparte slaaphoek (Type B)
• 1 penthouse voor 4 personen met 1 slaapkamer 

 en 1 zetelbed in de woonkamer (Type 8B)

getuIgenIs van Jo van nIeuwenborgh 

“Gewoon het beste van twee werelden. Je verblijft vlakbij 
het strand met speeltuin én aan de andere kant wandel je zo 

het schitterend duinengebied in. Het interieur is 
smaakvol gerenoveerd. Verder blijft 

me de prima service bij: een 
klein technisch euvel 

werd ogenblikkelijk 
verholpen.”

De Panne is in. Het is de enige echte badstad aan de Westkust met een grote commerciële en
 sportinfrastructuur. De Panne bezit het breedste strand van België en beschikt over meer dan 
340 ha natuurreservaat.

agentschap

Agence Rembrandt
Dynastielaan 10
8660 De Panne
tel. 058 41 33 55
info@agencerembrandt.be

FacIlIteIten

• Volledig gerenoveerd in 2011
• Living 
• Open keuken met volledige 

keukenuitrusting (o.a. vaatwas-
machine)

• Badkamer met ligbad/douche 
• Berging 
• Privékelder bij elk appartement

  
• Terras met frontaal of zijdelings 

zicht op zee
• Lift in het gebouw tot 7de ver-

dieping
• Parking onder het gebouw
• Appartement op gelijkvloers 

met tuin
• Wifi en digitale tv

Boek nu online via 
vakantiehuizen.aclvb.be 
en geniet als ACLVB-lid 

van een gemiddelde 
korting van 30% !

180° beeldweergave



Middelkerke
Residentie De Zonnekant

A.Van Cailliestraat 20 - 8430 Middelkerke

IndelIng gebouw

12 appartementen voor 6 personen 
met 2 slaapkamers en 1 zetelbed in de woonkamer
(Type A of B of D)

1 penthouse voor 8 personen met 3 slaapkamers 
en 1 zetelbed in de woonkamer met  groot  

terras (Type TV)

getuIgenIs van ronny van den berghe

“Mogelijkheden in overvloed om van het leven te profiteren 
daar in De Zonnekant. Praktisch gelegen ook, 
je bent overal aan en bij! Dichtbij de 
supermarkten, de tramhalte. Met 
de casino en het gekende 
evenementenplein is 
er altijd leven in 
de buurt. Maar 
zeker geen 
storende 
drukte, 
nee.”

Middelkerke, gekend om zijn themaweekends! Geniet van gezellige terrasjes, een rijk 
gevarieerd evenementenprogramma en aangename winkels. Residentie Zonnekant is gelegen  

tegenover het Casino.

180° beeldweergave

agentschap

Groep Caenen
Leopoldlaan 150
8430 Middelkerke
tel. 059 30 50 50 
middelkerke@groepcaenen.be

FacIlIteIten

• Renovatie voorzien voorjaar 2015
• Living met groot schuifraam
• Terras met zicht op casino,  

golfbrekers en zee 
• Open keuken met volledige keukenuit-

rusting (o.a. vaatwasmachine)
• Badkamer met ligbad/douche
• Bergplaats 
• Individuele garagebox
• Privékelder
• Lift in het gebouw
• Wifi en digitale tv

Boek nu online via 
vakantiehuizen.aclvb.be 
en geniet als ACLVB-lid 

van een gemiddelde 
korting van 30% !
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Nieuwpoort
Residentie Gauguin

Albert I-laan 291 en 293 - 8620 Nieuwpoort
Franslaan 99B en 99C - 8620 Nieuwpoort-Bad

IndelIng gebouw

18 appartementen voor 6 personen 
met 2 slaapkamers en 1 zetelbed in 
de woonkamer

getuIgenIs van Johan robberechts

“Terwijl de koffiezet pruttelt, even naar de bakker beneden om verse pistolets en … genieten maar. 

Zo makkelijk gaat dat in residentie Gauguin. Het appartement ligt dichtbij het strand, maar niet op de dijk. 
Daardoor voel je minder de grote drukte. Een voordeel in het hoogseizoen.”

Historische bezienswaardigheden, sfeervolle havenactiviteiten en een uniek 
natuurreservaat. Nieuwpoort ontdek je met plezier.

180° beeldweergave

agentschap

Groep Caenen
Leopoldlaan 150
8430 Middelkerke
tel. 059 30 50 50 
middelkerke@groepcaenen.be

FacIlIteIten

• Terras op de appartementen t.e.m. 4de 
verdieping

• Comfortabele living 
• Open keuken met volledige keukenuit-

rusting (o.a. vaatwasmachine)
• Badkamer met ligbad/douche
• Bergplaats 
• Parking onder het gebouw
• Mogelijkheid tot bergen van fietsen in 

de privékelder
• Lift in het gebouw
• Wifi en digitale tv

Boek nu online via 
vakantiehuizen.aclvb.be 
en geniet als ACLVB-lid 

van een gemiddelde 
korting van 30% !



Oostende
Residentie Westminster

Van Iseghemlaan 22 - 8400 Oostende

IndelIng gebouw

6 appartementen voor 6 personen  met 2 slaapkamers 
  en1 zetelbed in de woonkamer

1 appartement voor 4 personen met 1 slaapkamer 
en 1 zetelbed in de woonkamer (Type 02.01)

3 appartementen voor 4 personen met 2 slaapkamers
(Type 01.01, 01.02, 02.02)

getuIgenIs wIlFrIed grossen

“Vlakbij het centrum van Oostende en vlakbij de 
zeedijk. Wat wil een mens nog meer! Bovendien 
was het er rustig ’s nachts, nooit last gehad van 
lawaai. Tien op tien voor de inrichting 
van het appartement, werkelijk 
alles erop en eraan!”

Oostende, een stad die leeft, zowel voor jong als oud. Evenementen in overvloed,
gezellige winkelstraten, een wijds zandstrand en dat alles op wandelafstand van  

Residentie Westminster en Residentie Notting Hill.

agentschap

Groep Caenen
Vindictivelaan 5/0
8400 Oostende
tel. 059 40 40 30
oostende@groepcaenen.be

FacIlIteIten

• Nieuw gebouw van 2013
• Living
• Open keuken met volledige keuken- 

uitrusting (o.a. vaatwasmachine)
• Badkamer met bad/douche en  

2 lavabo’s
• Apart toilet
• Berging (niet in 02.01)
• Balkon
• Lift in het gebouw
• Gemeenschappelijke overdekte en 

afgesloten fietsenberging
• Wifi en digitale tv

 PLAN

180° beeldweergave



Oostende
Residentie Notting Hill
Brusselstraat 17 - 8400 Oostende

IndelIng gebouw

5 appartementen voor 6 personen met 2 slaap kamers 
en 1 zetelbed in de woonkamer (Type 01.01 t.e.m. 05.01)

1appartement voor 4 personen met 1 slaapkamer 
en 1 zetelbed in de woonkamer (Type 00.01)

1 penthouse voor 4 personen met 1 slaapkamer 
en 1 zetelbed in de woonkamer (Type 06.01)

getuIgenIs van angelIque daenInck

“Prettige ervaring! Ik wou er even tussenuit zonder ver te hoeven rijden. De penthouse van het 
appartement beschikt over een riant terras. Handig als je daar boven graag een luchtje schept. 

Alles nieuw en netjes. Wees maar zeker dat het niet bij deze ene keer zal blijven!”

agentschap

Groep Caenen
Vindictivelaan 5/0
8400 Oostende
tel. 059 40 40 30
oostende@groepcaenen.be

FacIlIteIten

• Nieuw gebouw van 2013
• Living
• Open keuken met volledige keukenuit-

rusting (o.a. vaatwasmachine)
• Badkamer met ligbad/douche 
• Berging (niet in 06.01)
• Zuidgericht terras (niet op 00.01)
• Lift in het gebouw
• Gemeenschappelijke overdekte en 

afgesloten fietsenberging
• Wifi en digitale tv

Boek nu online via 
vakantiehuizen.aclvb.be 
en geniet als ACLVB-lid 

van een gemiddelde 
korting van 30% !

180° beeldweergave
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Westende
Residentie Amadeus

Wulpenlaan 10 - 8440 Westende

IndelIng gebouw

13 appartementen voor 6 personen met 2 slaapkamers 
  en 1 zetelbed in de woonkamer (type A en C)

1 penthouse voor 6 personen met 2 slaapkamers  
en 1 zetelbed in de woonkamer met reuzegroot terras

7 studio’s voor 4 personen met 1 tweepersoonsbed
 in een kast en 1 zetelbed ook  in de  woonkamer (type B)

1 appartement voor 4 personen met 1 slaapkamer 
en 1 zetelbed in de woonkamer (type 0A)

getuIgenIs van rIna schamps

“Mij zien ze terug! En zeggen dat ik amper een 
kustfanaat ben. De wisselende lichtinval, de 
hemelse kleuren boven de zee, vanop de vijfde 
verdieping kon ik er maar niet genoeg van 
krijgen. Plus was ik blij verrast door de enorme 
opbergruimte in het appartement. We 
hadden zelfs kasten over.”

De steeds wisselende zee, het fijne zandstrand en de  duinen blijven de zekere ingrediënten van een 
geslaagde zeevakantie in Westende. Groot en klein komen hier beslist aan hun trekken.

agentschap

Groep Caenen
Leopoldlaan 150
8430 Middelkerke
tel. 059 30 50 50 
middelkerke@groepcaenen.be

FacIlIteIten

• Volledig gerenoveerd in 2012
• Living 
• Open keuken met volledige keukenuit-

rusting  (o.a. vaatwasmachine)
• Badkamer met ligbad/douche 
• Privékelder bij elk appartement
• Terras met frontaal of zijdelings zicht 

op zee
• Lift in het gebouw
• Publieke parking vóór het gebouw
• Wifi en digitale tv

Boek nu online via 
vakantiehuizen.aclvb.be 
en geniet als ACLVB-lid 

van een gemiddelde 
korting van 30% !

180° beeldweergave



Cavalaire-sur-Mer
Domaine des Lavandiers - L’Eucalyptus

Chemin des Canissons ⁄ 83240 Cavalaire-sur-Mer ⁄ Frankrijk

IndelIng gebouw

18 appartementen voor 6 personen met 2 slaapkamers
 en 1 zetelbed in de woonkamer

3 appartementen voor 8 personen met 3 slaapkamers 
en 1 zetelbed in de woonkamer

getuIgenIs van delphIne van hoorebeke

“Zon, strand, snorkelen, zeilen, zwembaden, terrasjes… een 
va kantie zoals je ze droomt. Cavalaire is perfect 

als uitvals basis naar Ramatuelle, Gassin, 
Port Grimaud, Saint-Tropez, Nice.  

Ontbijten  doen we op het 
terras, genietend van 

de paradijselijke 
tuin. En de 

restaurantjes 
kennen we 

ook al!”

300 zonrijke dagen per jaar, dat is het aanlokkelijke visitekaartje van Cavalaire-sur-Mer. De mediterrane 
familiebestemming ligt op 30 km van Saint-Tropez. Een heerlijk klimaat en een typisch landschap van rotsige 

baaien maken van Cavalaire een onweerstaanbare vakantieplek. Wie er eens is geweest, wil er altijd naar terug.

agentschap

Cabinet Duviviez
Rue Georges Bizet 22
FR 83240 Cavalaire
tel. +33 49 401 57 47
contact@duviviez.com

FacIlIteIten

• Comfortabele living in Franse stijl
• Open keuken met volledige keukenuitrusting  

(o.a. vaatwasmachine)
• Terras
• Badkamer met ligbad/douche
• 2 openluchtzwembaden
• Tennisveld
• Publieke parking vóór het gebouw of garagebox 

onder het gebouw
• Lift in het gebouw
• Wifi

Boek nu online via 
vakantiehuizen.aclvb.be 
en geniet als ACLVB-lid 

van een gemiddelde 
korting van 30% !



Barvaux-sur-Ourthe
Residentie Verte Vallée

Rue de la Jastrée 1-27 -6940 Barvaux

IndelIng gebouw

13 huisjes voor 7 personen met 2 slaapkamers  
en 1 zetelbed in de woonkamer

1 huisje voor 8 personen met 3 slaapkamers 
en 1 zetelbed in de woonkamer

getuIgenIs van pascal marchant

“Die knusse huisjes in Barvaux! Mijn kinderen 
spreken er nóg over. Wandelen langsheen  
de Ourthe naar Durbuy, de grotten van 
Remouchamps verkennen, zwemmen, 
mountainbiken, … onvergetelijk! Of ’s winters 
met een slee van de hellingen gaan: laat de 
sneeuw maar komen!”

In Barvaux-sur-Ourthe combineer je de natuur met de faciliteiten van de stad. Wie verliefd is op de na-
tuur, gefascineerd is door de geschiedenis of gek is op sport, komt beslist aan zijn trekken in Barvaux-
sur-Ourthe

agentschap

Azur en Ardenne
Rue de la Jastrée 31
6940 Barvaux
tel. 086 21 94 00
info@azurenardenne.be

FacIlIteIten

• Volledig gerenoveerd in 2014
• Comfortabele living 
• Open keuken met volledige keukenuit-

rusting (o.a. vaatwasmachine)
• Badkamer met ligbad/douche
• Bergplaats 
• Terras
• Barbecue
• Vast tuinmeubilair
• Speeltuin
• Petanquebaan
• Parking aan de woningen
• Wifi
• Gratis gebruik van wellness
• Bedlinnen inbegrepen in huurprijs
• Directe telefoonlijn naar de receptie 

(7/7 - 7h-23h)
• Traiteur, bar en resto

Boek nu online via 
vakantiehuizen.aclvb.be 
en geniet als ACLVB-lid 

onmiddellijk van een 
korting  tussen 
25 %  en 50 % !



Barvaux-sur-Ourthe
Domein Azur en Ardenne

Rue de la Jastrée 31 - 6940 Barvaux

Gesitueerd op de hoogten van Barvaux-sur-

Ourthe, in de gemeente Durbuy, biedt het  

vakantiedomein Azur en Ardenne een uitzoder-

lijk panoramisch uitzicht en dit op slechts 500 

meter van het centrum van de stad, verschil-

lende winkels en toeristische attracties (golf, 

kajak, labyrint, enz.).

Met zijn wellnessruimte met binnenzwembad, zijn restaurant met een prachtig 

panoramisch uitzicht en een verfijnde internationale keuken en zijn 54 elegan-

te kamers met een hedendaagse inrichting, verzekert Azur en Ardenne u een 

onvergetelijk verblijf en dit in een gastvrije en ontspannen sfeer.

 

Voor uw zakelijke of familiale evenementen beschikt het domein over een 

seminariecentrum met hightechmateriaal en een polyvalente zaal voor huwe-

lijksfeesten, walking dinner, tentoonstellingen, enz.

Naast de wellness worden nog talrijke activiteiten aangeboden zowel op het 

domein zelf als in de nabije omgeving: kinderspeeltuin, jogging, pingpong, bil-

jart, petanque, enz. En voor de kunstliefhebbers werd de decoratie van het 

interieur toevertrouwd 

aan de kunstfotografe 

Anne Ginetti, die speciaal 

voor deze gelegenheid naast 

150 originele werken ook de impres-

sionante wandschildering in de wellness-

ruimte heeft ontworpen.

Gelegen in het midden van de natuur, beoogt het domein Azur en Ardenne alle 

respect voor deze natuur. Daarom werd bij het ontwerp van de infrastructuur 

gekozen voor het optimale gebruik van hernieuwbare energie.

Azur en Ardenne
Rue de la Jastrée 31
6940 Barvaux
tel. 086 21 94 00
info@azurenardenne.be
www.azurenardenne.be

Boek nu online via 
vakantiehuizen.aclvb.be 
en geniet als ACLVB-lid 

onmiddellijk van een 
korting van 25 % op de 

prijs die geldig is de dag 
dat u boekt.



Gent
Europahotel

Gordunakaai 59 - 9000 Gent

Het Europahotel in Gent is uw ideale partner. 

Het hotel, gelegen in het groen aan de Leie, 

heeft een rustige en toch centrale ligging en 

is gemakkelijk bereikbaar.

Met zijn 41 kamers, volledig uitgerust met draadloos internet, Nespresso 

machines, minibar, safes en state-of-the art smart tv’s beantwoordt het hotel 

aan alle noden van onze gasten.

Op een steenworp van het stadcentrum, vlakbij Flanders Expo en nabij het 

Congresgebouw is dit hotel ideaal voor uw bezoek aan Gent. De mogelijkheden 

zijn enorm; u kunt Gent ontdekken vanuit uw favoriete hotel met de fiets, 

bootjes of zelfs met een Vespa. Kortom, Gent ontdekken doe je vanuit Europa!

Onze 4 volledig uitgeruste en vernieuwde zalen kunnen in verschillende stijlen 

tot 250 personen ontvangen en maken van dit hotel een troef voor iedere 

ondernemer. Afsluiten doe je in onze gezellig ingerichte bar waar het fijn 

vertoeven is met familie en vrienden.

Voor het culinaire genot 

hebben we onze bistro 

‘Gorduna’ waar onze chef 

en bediening u een ervaring 

schenken om nooit meer te verge-

ten. Tevens ook geschikt voor feestjes en 

banketten. 

Extra genieten doe je op ons zonovergoten terras met zicht op de Leie. Wij 

kijken ernaar uit om u te mogen ontvangen.

meer InFo:
Europahotel
Gordunakaai 59
9000 Gent
tel. 09 222 60 71
info@europahotel-gent.be
www.europahotel-gent.be

Boek nu online via 
vakantiehuizen.aclvb.be 
en geniet als ACLVB-lid 

onmiddellijk van een 
korting van 25 % op de 

prijs die geldig is de dag 
dat u boekt.

Ook in ons aanbod !


