
Kastelen

Fort Napoleon
Vuurtorenweg 13, Oostende
+32 (0)59 - 32 09 37
Napoleon vreesde een aanval van Engeland en
bouwde een imposant fort in de duinen van
Oostende. Napoleon is allang verdwenen, maar
het fort staat er nog!

Kinderen: EUR 7,- | Volwassenen: EUR 9,-. Het hele
jaar open. Dagen: zo di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t2912

Markten Evenementen

Oostendse Visserskaai
Visserskaai, Oostende
Waar in Belgi is verse vis te krijgen? Loop rond
over de Vistrap, een heerlijke openlucht vismarkt
aan de Oostendse Visserskaai. Of geniet van een
heerlijk diner in n van de restaurants langs

Kinderen: Nvt | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t5000

Musea

Provinciedomein Raversyde
Nieuwpoortsesteenweg 636, Oostende
+32 (0)59 70 22 85
Het provinciedomein Raversyde bestaat uit
meerdere historische musea: Atlantikwall en
ANNO 1465.

Kinderen: Gratis | Volwassenen: EUR 8,-. Open van 14
maart tot 11 november. Dagen: zo di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t5349

Musea

MuZee
Romestraat 11, Oostende
+ 32 (0)59-508118
Ontdek de verhalen van de rijke Belgische kunst in
de 19e en 20e eeuw! Mu.ZEE laat je op een vrije
en ongedwongen manier omgaan met kunst.

Kinderen: EUR 1,- | Volwassenen: EUR 12,-. Het hele
jaar open. Dagen: zo di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t5122

Stranden

Strand in Oostende
Zeedijk, Oostende
Het gele zand aan de kust bij Oostende is een
geliefde eindbestemming voor dagjesmensen.
Geniet ook van het heerlijke strand aan de
Noordzee.

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t10941

Theaters

Kursaal Oostende
Kursaal-Westhelling 12, Oostende
+32 (0)59 29 50 50
Kursaal Oostende is een prachtig historisch
gebouw. Centraal ligt de grote concertzaal waar
de grootste sterren der aarde hebben opgetreden.
Rondom de zaal vind je verschillende restaurants,

Kinderen:  | Volwassenen: Onbekend. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t5001

Vakantiepark

Verblijfpark Calypso
Nieuwpoortsesteenweg 644, Oostende
+32 (0)59 - 30 16 55
Aan de Noordzeekust bij Oostende en vlak bij
Middelkerke ligt het vakantiepark Calypso. Verblijf
hier heerlijk aan het strand in een stacaravan of
mobiele chalet.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: Onbekend. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t10943

Bezienswaardigheid

Wellington Renbaan
Koningin Astridlaan 10z, Oostende
+32 (0)59 80 60 55
Dravende paarden in actie! Bekijk ze tijdens een
wedstrijdje galoprennen in de zomer in de
vernieuwde Wellington Paardenrenbaan.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: Onbekend. Open van 0
juli tot 0 augustus. Dagen: ma
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t11160

Bezienswaardigheid

Scheepsmuseum Mercator
Vindictivelaan 1, Oostende
+32 (0)494 51 43 35
Mercator is een oud opleidingsschip en is te
bezichtigen als nautisch museum.

Kinderen: EUR 3,- | Volwassenen: EUR 5,-. Het hele
jaar open. Dagen: zo di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t4836
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Bezienswaardigheid

IJslandvaarder Amandine
Vindictivelaan 35-z, Oostende
+32 (0)59 - 25 80 22
Stap aan boord van de Amandine, de laatste
IJslandvaarder. Een levensechte herinnering aan
de Vlaamse visserijgeschiedenis!

Kinderen: EUR 3,- | Volwassenen: EUR 5,-. Het hele
jaar open. Dagen: zo za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t4837

www.dagjeweg.nl
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