
Hotel Pantheon Palace **** te Blankenberge, hedendaags comfort 
in een sfeer van Art Nouveau.

In het Pantheon Palace Hotel logeert u als een ster. Gelegen in  
hartje Blankenberge, vlakbij de zeedijk en het strand, is het  
Pantheon Palace Hotel vlot bereikbaar en in de nabijheid van de 
belangrijkste toeristische attracties van Blankenberge.

Het Pantheon Palace Hotel biedt u 28 luxueuze  
kamers gebouwd rond een gezellige binnentuin met een koivijver. 
De Art Nouveau gevel en de beide Art Nouveau kamers zijn een 
uniek voorbeeld van artistieke harmonie tussen een hedendaags 
architecturaal concept en de speelse lijnen van Art Nouveau. 

Het Pantheon Palace hotel biedt u alle faciliteiten aan die een  
4-sterrenhotel waardig zijn! Wij beschikken over een heerlijk  
gastronomisch restaurant Starckx, een gezellige lounge/bar,  een 
heerlijk ontbijtbuffet, een prachtige koivijver, feestzalen …

Het driesterrenhotel Moby Dick (vroeger genaamd hotel Moeder 
Lambic) is de nieuwste aanwinst van Het Witte Paard Hotels & 
Events. Ons aanbod: 12 standaard kamers en 3 familie kamers met 
bad/douche, wc, haardroger, minibar, safe, TV, telefoon en WIFI.  
In het gezellig restaurant kunt u zowel terecht voor een snelle 
hap als een uitgebreid diner. Naast de traditionele Belgisch-Franse 
keuken biedt onze kaart u een uitgebreide keuze aan suggesties.  
Uitblazen na een drukke dag aan het strand kan perfect op ons ruim 
terras.

Pantheon Palace Langestraat 36 8370 Blankenberge 
www.pantheonpalace.be  info@pantheonpalace.be

Tel: 050 41 11 09   Fax: 050 42 90 15 
Moby Dick Jules De Troozlaan 93 8370 Blankenberge 

www.hotelmobydick.be  info@hotelmobydick.be
Tel: 050 41 27 54  Fax: 050 41 09 44
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Hotel Aazaert **** straalt met zijn hedendaags-klassieke stijl  
gezelligheid en charme uit. U wordt er hartelijk en gastvrij onthaald 
in een stijlvolle omgeving met een persoonlijke en attente bedie-
ning.

Gelegen in het hartje van Blankenberge op 100 m van de zee 
biedt Hotel Aazaert 58 luxueuze kamers, ruime seminariezalen  
(tot 100 pers.),  garage/parking, restaurant en sfeervol salon met 
bar.

Hotel Aazaert beschikt naast fitness en zwembad ook over 
een wellnessruimte. Deze wellness omvat sauna’s (70°, 90° &  
infrarood), hamam, voetbaden, douches en een relaxruimte.  
Het dakterras en de elegante veranda nodigen uit tot zalig relaxen.

De kamers zijn ruim en luxueus met alle modern comfort. Na een 
heilzame rust geniet u van een gevarieerd ontbijtbuffet.  

De ruime vergaderaccommodatie, de ontspanningsmogelijkheden, 
de comfortabele kamers, de culinaire verwennerijen, de persoon-
lijke service, de centrale ligging vlakbij strand en zee zijn onze 
troeven om u een doeltreffend seminarie te kunnen garanderen.
Wat de buitenactiviteiten betreft bieden wij u een waaier van  
mogelijkheden aan, in functie van het budget en het beoogde doel. 
Wij maken graag een voorstel op maat.

Aazaert  Hoogstraat 25  8370 Blankenberge
www.aazaert.be  info@aazaert.be

Tel: 050 41 15 99  Fax: 050 42 91 46   

Hotel Saint Sauveur ****  heeft een unieke uitstraling en een  
design interieur in warme harmonieuze kleuren.  Saint Sauveur is 
centraal gelegen op slechts 100 meter van het strand en het casi-
no. De 46 hotelkamers zijn comfortabel en modern, voorzien van 
badkamer met wc en bad of douche, haardroger, telefoon, televisie, 
minibar, safe en WIFI. U kunt gebruik maken van het zwembad en 
de sauna. 

Hotel Saint Sauveur heeft 4 verschillende kamertypes: de stan-
daardkamers, designkamers, design junior suites en design sui-
tes. Bovendien beschikken de design suites over een bubbelbad.  

Hotel Saint Sauveur beschikt over een gezellig salon met haardvuur. 
Het uitgebreide champagne-ontbijtbuffet laat u direct genieten. 
Wenst u Half-pension is dit mogelijk in restaurant Starckx.  Hotel 
Saint Sauveur beschikt over een privé-parking. Vooraf reserveren is 
noodzakelijk.

Restaurant Starckx is het heerlijke restaurant van hotel Saint  
Sauveur. De keuken werkt uitsluitend met dagverse producten, 
verse biologische groenten en ingrediënten van uitgelezen leve-
ranciers. Ons restaurant Starckx biedt driegangen en viergangen 
menu’s, keuze - en verrassingsmenu’s, ook kunt u uitstekend à la 
carte dineren.     

 AAZAERT SAINT SAUVEUR

 Saint Sauveur Langestraat 50 8370 Blankenberge
www.saintsauveur.be info@saintsauveur.be

Starckx restaurant Kerkstraat 26 8370 Blankenberge
www.starckxblankenberge.be info@starckxblankenberge.be

Tel: 050 42 70 00 Fax: 050 42 97 38 


