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Wie is Belgian Coast Hotels?
Belgian Coast Hotels, het overkoepelende orgaan van kusthotels franchised door Accor, 
heeft 9 hotels langs de Belgische Kust van De Panne tot Knokke-Heist. Voor elk budget is er 
bij ons een hotel te vinden onder een van volgende Accor merken: 

 • Ibis Budget: betaalbare hotels met compacte kamers

 • Ibis: comfortabele 3-sterrenhotels

 • Ibis Styles: Unieke hotels met creatief design

 • Mercure: Kwaliteitsvolle 4-sterrenhotels 

Belgian Coast Hotels is er in gespecialiseerd om je een van A tot Z formule voor te stellen 
zodat je verder geen zorgen hebt, dit alles via een vaste contactpersoon. Van teambuildings 
tot (residentiële) seminaries, voor iedere aanvraag hebben wij het juiste antwoord. 
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Welkom bij  
ibis De Haan
ibis De Haan is een trendy hotel en de locatie is uitgelezen voor 
al jouw meetings & events. Deze badplaats is geleden in de 
gouden driehoek: Brugge-Oostende-Blankenberge en is zeer goed 
bereikbaar. 

Comfortabel verblijven 
Het hotel telt 83 comfortabele kamers, uitgerust met goede bedden, 
een flatscreen TV, aparte badkamer en airconditioning. Het 
uitgebreide ontbijtbuffet wordt dagelijks geserveerd vanaf 6u30, dit 
voor gasten en passanten. 

Ligging 
Ibis De Haan is zeer vlot bereikbaar, zowel met het openbaar 
vervoer als met de wagen. Op een 20-tal minuten rijden, vind je de 
autosnelweg richting Brussel. We beschikken in het hotel ook over 
een ruime bovengrondse parking voor onze gasten. 

Service 
Wij staan 24/7 voor je klaar en gaan tot het uiterste om je een zalig 
verblijf te bieden. De prachtige omgeving van De Haan verkennen 
met de fiets? Geen probleem! Je kunt eigen fietsen veilig bij ons 
stallen of een fiets huren. Ook vind je op de benedenverdieping een 
hippe bar met heerlijke snacks die 24/7 geopend is.



Ibis De Haan in enkele facts en figures

Algemeen
 • Green Key hotel 

 • 83 kamers 

 • 2 vergaderzaal

 • 24/7 receptie 

In de buurt
 • Het Duinenbos

 • Wonderbos

 • Center Parks

 • Fort Napoleon

 • Historische centrum van  
 De Haan

 • Royal Golf Club

Bereikbaarheid
 • 10 km van afrit E40 

 • 10 km tot station Oostende

 • 600 m van tramstation  
 ‘Zwarte Kiezel’

 • Brugge op 25 min. rijden

 • Oostende op 20 min. rijden

 • Luchthaven Oostende op  
 30 min rijden  

Faciliteiten 
 • Grote bovengrondse  

 parking 

 • Fietsverhuur 

 • 2 oplaadpunten voor bussen

 • Bistro met groot zonnig terras

 • Verwarmd buitenzwembad  
 (april – september) 

De Haan

Internationale luchthaven 
Oostende-Brugge 

30 min

ibis De Haan
 

Knokke-Heist
30 min

Brugge
30 min

Gent
50 min

Brussel
90 min
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Historische stad De Haan 

De Haan! Dat is het beleven van 
prachtige natuur, proeven van het 
mooiste gemeente aan zee. Dat is er 
even tussenuit zijn, gezellig samen. De 
Haan, da’s genieten elk seizoen!

Center Parcs

Strandplezier en speelvertier, bij de 
charmantste badplaats van België.
In Park De Haan ravotten de kleintjes 
in de indoor speelwereld en sporten 
tieners op het langste strand van 
België, op 1 km van het park. 

Duinbos

De Duinbossen strekken zich uit 
tussen Wenduine en Bredene. Het 
is een wandel- en natuurgebied 
van 157 hectare. De uitgestippelde 
route verkent de omgeving van 
de Duinbossen tussen De Haan en 
Wenduine. 

Royal Golf Club Oostende 

Royal Ostend Golf Club, gelegen 
aan de Kust in De Haan, is met zijn 
18 holes de enige echte links baan 
in België. Het terrein strekt zich uit 
centraal langs de Belgische kustlijn, 
wat naast een zeer uitdagende 
en technische golfbaan, prachtige 
vergezichten oplevert over de zee en 
de duinen.
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De Haan

Oostende
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Fort Napoleon

Het fort getuigt van het belang 
van Oostende als vestingstad in 
het verleden. Het is gelegen in 
de duinen op de oosteroever van 
Oostende, op wandelafstand van de 
haven en de zee.

j
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Vergaderen bij  
ibis De Haan
Wij helpen je graag met de organisatie van jouw volgend 
event of seminarie! 

 • Vergaderingen 

 • Presentaties

 • Workshops 

 • Trainingen

 • Kick-off meeting 

 • Teambuilding

Silver

Min. 8 personen, met broodjeslunch: 
broodjeslunch bestaat uit verse soep, salad bar, 

uitgebreid assortiment broodjes en lokale zoetigheid. 
Koffie, water & frisdranken inbegrepen.

4-uurs arrangement met broodjeslunch: € 54 p.p.

8-uurs arrangement met broodjeslunch: € 57 p.p.

Gold

 
Min. 8 personen, met warme lunch: 

warme lunch bestaat uit voorgerecht, hoofdgerecht 
en dessert. Koffie, water & frisdranken inbegrepen. 

 

4-uurs arrangement met warme lunch: € 59 p.p.

8-uurs arrangement met warme lunch: € 64 p.p.

Zonder zorgen 
Wij verzorgen jouw event van A tot Z, uiteraard met voldoende 
overleg zodat we er samen een topbeleving van kunnen maken. 

1 multifunctionele vergaderzaal ‘Duinenbos’ die tot 2 aparte ver-
gaderzalen kan omgebouwd worden: capaciteit tot 60 personen

1 boardroom tot max 10 personen

Polyvalente zaal: enkel in de namiddag, tot max  
65 personen, afhankelijk van de opstelling

Gebruik van beamer,  flipchart, internet & papiermateriaal zijn 
inbegrepen in de prijs

Vergaderarrangementen 
Onze vergader arrangementen, vanaf  
8 personen, inclusief zaalverhuur, omvatten:

 √ Onbeperkt koffie/thee 
 √ Onbeperkt plat en bruisend water 
 √ Assortiment frisdranken 
 √ Zoete lekkernijen 
 √ Handfruit 
 √ Pepermuntjes 

Boardroom  
(max 10 personen)

4-uurs tarief: € 75
8-uurs tarief: € 150

Classic  
(meeting room only)

U-Shape: 30 max
Theater: 60 max

Boardroom: 36 max
Cocktail: 60 max

4-uurs tarief: € 200
8-uurs tarief: € 350

 √ Schrijfwaren (notitieblokje en pen) 
 √ Flip-over met papier en stiften 
 √ Projectiescherm 
 √ High Speed Wifi
 √ Zaalhuur
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Teambuilding
Wil je de banden binnen jouw team terug versterken en ben je op zoek naar een 
geslaagde teambuildingsactiviteit? Dan helpen wij je graag verder! We beschikken 
over een waaier aan mogelijkheden, in verschillende prijsklasses. Heb je graag 
wat actie of hou je het liever rustig? Voor elke doelgroep kunnen we wat aanbie-
den! 

Inspiratie nodig? 

Quiz-tax rally / go-cart
Onze quiz-tax rally is een ludieke activiteit die elke leeftijdsgroep weet te overtui-
gen met de typische go-cart, of ook wel billenkar genoemd, als voertuig. De groep 
wordt opgedeeld in teams van 4 tot 6 personen per go-cart en elk team zoekt zijn 
weg aan de hand van tips die je van ons meekrijgt. Onderweg wordt jouw algeme-
ne kennis op de proef gesteld en is het de bedoeling om zoveel mogelijk vragen op 
te lossen. Om het allemaal nog wat op te fleuren, serveren wij tijdens de route ook 
een natje en een droogje op een originele manier.

Zeilwagenracen
Hou je van de wind en strand en schrikt snelheid je niet af? Dan zit je goed in een 
zeilwagen! Het is helemaal niet zo moeilijk als het lijkt. Na een korte introductie kan 
je zelf in een zeilwagen stappen en beginnen strandzeilen. Het is verbazend hoe 
snel je over het strand kan racen! Een windkracht van 25 km/u volstaat om met 
een zeilwagen een snelheid van 50 km/u te halen. Geen motorgeronk, geen uit-
laatgassen, alleen het geluid van roffelende wielen op het zand en het fluiten van 
de wind in de zeilen. Zalig toch?
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Eten en drinken
Ibis Kitchen 
 • 24/7 open 

 • Max. 65 personen (afhankelijk van opstelling) 

 • Geniet in de zomer ook van ons groot zonnig buitenterras

 • Lekkere cocktails, o.a. met ons eigen ‘Coast bier’ 

 • Serveren van streekproducten 

Ook buitenshuis kunnen wij verschillende formules op maat aanbieden.  
Zo hebben we o.a. met restaurants Molenhuis & restaurant Sabor een partnership. 
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 • Moderne kamers van 20m2

 • Dubbel bed of twin bedden 

 • Praktisch ingerichte badkamers met douche

 • WiFi op de kamer

Standaard kamer

 • Moderne kamer van 20m2

 • Dubbel bed of twin bedden

 • Badjes met slippers

 • Minibar met 2 flesjes water

 • Safe

 • Koffie & thee faciliteiten

Superior kamer

Overnachten

 • Moderne kamer van 36m2

 • 1 dubbel bed en 2 twin bedden

 • Gedeelde badkamer

 • 2 tv’s

 • Wifi op de kamer 

Familiekamer

Jouw gasten extra verwennen? Als hotel kunnen wij jouw verblijf  
personaliseren met een kleine attentie bij aankomst op de  
kamer. Zoals:

 • Welkomstbrief in naam van het bedrijf

 • Zakje zeevruchten (pralines) op de kamer € 10

 • Streekbiertje: Coast bier € 4.50

 • Fles bubbels: € 20.00 

Andere opties mogelijk op aanvraag. 



24 BCH - ibis De Haan  ibis De Haan - BCH 25 

Green Key Hotel
Goed voor de klant, goed voor de wereld

Bij ibis De Haan hechten we veel belang aan duurzaamheid, waardoor we ons 
willen onderscheiden door tot het uiterste te gaan om de aarde zo goed mogelijk te 
ontlasten. Doordat wij zo zorgvuldig omgaan met het milieu behaalden wij tot onze 
grote trots het Green Key ecolabel. 

Doorheen het volledige hotel zijn deze milieuvriendelijke inspanningen 
terug te vinden. Zo zijn in de slaapkamers geen plastieken bekers of andere 
wegwerpproducten meer te vinden en worden eco- en bioproducten producten 
gebruikt op het uitgebreid ontbijtbuffet. 

Naast deze zichtbare initiatieven voor de klant dragen wij ook nog op talloze 
andere manieren bij aan een duurzamere wereld. Zo leveren wij bijvoorbeeld 
inspanningen op vlak van water- en energieverbruik hebben wij oog voor 
duurzame voeding en mobiliteit.
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Voor verdere informatie en een offerte op maat kan je terecht bij:

sales@belgiancoasthotels.be

www.ibisdehaan.be
059 24 20 30



De Haan

+32(0)59 24 20 30  •  sales@belgiancoasthotels.be •  www.ibisdehaan.be  •  Wenduinesteenweg 136, 8420 De Haan
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