
Het unieke aan Het Witte Paard Hotels &
Events is dat er naast een avondje vertier
ook groepen tot 250 personen kunnen
logeren en dineren. Bovendien stellen we 4
feestlocaties, met capaciteit van 100 tot
700 personen per zaal, ter beschikking
voor uw bedrijfsfeest, trouwfeest, bal of
andere aangelegenheden. 

De zaal in Het Witte Paard geeft u een
uitzonderlijke, authentieke sfeer en decor.
De 3 zalen in het casino van Blankenberge
worden op ieder zijn noden en wensen
afgesteld. Wij verzekeren u van profes -
sionele klank, licht en een LED-wall van
60m² om de persoonlijke content over te
brengen aan de aanwezigen. In onze 3
viersterrenhotels Pantheon Palace, Saint
Sauveur en Aazaert  staat ons team dag en

nacht klaar om aan al uw wensen te
voldoen. Het Witte Paard Hotels & Events
biedt u zijn ondertussen welbekende
complete en uitstekende champagne-
ontbijtbuffet aan in al zijn hotels! Ons
gastronomisch restaurant Starckx en het
restaurant in Aazaert serveren dan weer
uitstekende en verfijnde kookkunst, steeds

met de beste en verse ingrediënten van elk
seizoen.

Tot slot zorgen onze 6 seminarieruimtes
verspreid over de 3 hotels ervoor dat we
groepen tot 250 personen professioneel
kunnen voorzien van alle benodigdheden
voor een succesvol seminarie. Denk maar
aan een flipchart, WIFI, projector, airco en
elektrische verduisteringsgordijnen. Dank -
zij onze eigen taxidienst kunnen we
hotelgasten, zakenpartners en bezoekers
van de shows veilig ter plaatse brengen.
We werken samen met externe partijen
om u als groep de gewenste ontspannings -
activiteiten te bezorgen. 

Paasshow 2017  
Na het succes van vorig jaar konden we
niet anders dan u dit jaar opnieuw een
paasshow voor te schotelen. La Merveil -
leuse Revue, de tweede editie van onze
paasshow, vindt plaats op zaterdag 15 en
zondag 16 april in een regie van Jos Dom.
We presenteren vier internationale topacts
met wereldfaam die het publiek zullen
doen happen naar adem. Natuurlijk zorgen
we zoals vorig jaar weer voor een topless
showballet van zes danseressen. Zij zorgen

Het Witte Paard Hotels & Events is al 80 jaar gekend voor topentertainment aan de
Vlaamse Kust. Sinds enkele jaren hebben we veel meer te bieden dan enkel
amusement. 
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voor dat tikkeltje extra sensatie in onze
revuetempel. Sandrine, onze femme fatale
met nachtegalenstem, is uiteraard van de
partij. Coco Jr. is een nieuwe aanwinst in de
paasshow. De show is op internationale
maat gemaakt en bevat dus vooral zang en
dans (plus één internationale komische
act) en is dus ook geschikt voor een
anderstalig publiek.  

Zomershow Fascination 2017 
Na onze 80ste verjaardag verrassen we bij
Het Witte Paard opnieuw met een knal -
affiche. Fascination is de 81ste editie van
dé zomerrevue. Bovenaan de affiche prijkt
de legendarische disco-salsagroep The
Gibson Brothers, gekend van de wereldhits

Cuba,  Que Sera Mi Vida en Non Stop
Dance. In 2011 bliezen ze het dak van Het
Witte Paard er al af. Daarnaast is The
Barry White Experience ook van de partij
voor Fascination 2017. Reken maar op vele
klassiekers van ‘The Walrus of Love’, met
o.a. You're the first, the last, my
everything, Let the music play en Can't get
enough of your love babe. De zomershow
is zoals steeds een verbluffende cocktail
van gevarieerde en tijdloze muziek,
hilarische sketches, sensuele dans,
onovertroffen acrobatie en oogver -
blindende kostuums. Hij loopt van vrijdag
14 juli tot en met maandag 4 september
2017 in Blanken berge. De affiche wordt
vervolledigd met een internationale

verrassingsact en special guest Jan Van
Dyke. Ambiance, humor en glitter en
glamour verzekerd!

Dinnershows 2017-2018
Onder de noemer ‘Dinnershows La
Merveilleuse Revue’ presenteert Het Witte
Paard Hotels & Events vanaf september
maandelijks drie dinnershows. Spektakel,
muziek en dans wisselen elkaar naar
hartenlust af. Tussendoor kunnen onze
gasten genieten van een heerlijk diner in
een aangename setting. De spektakelshow
richt zich werkelijk tot iedereen. Bezoekers
van onze 3 viersterrenhotels en tra ditionele
klanten vinden hier alles terug voor een
gezellig avondje uit of een etentje volgens
een totaal ander concept. De dinnershows
zijn ook de ideale uitstap voor bedrijven die
een teambuilding organiseren of als
afsluiting van een seminarie.

Het Witte Paard Hotels & Events
Hoogstraat 25
8370 Blankenberge
T: 050 41 11 00
F: 050 42 97 38
info@witte-paard.be 
Contact:
Ann Fransen – Zaakvoerder
ann@witte-paard.be
Ben Van den Keybus – Zaakvoerder
ben@witte-paard.be 
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