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www.west-vlaanderen.be/nachtegaal

Provinciaal Bezoekerscentrum 

De Panne
De Nachtegaal

voor groepen
Aanbod
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Zijn jullie een groep vrienden, een familie of een vereniging? Willen 
jullie samen een verrassende dag beleven? Of ben je op zoek naar 
dat unieke verjaardagsfeest? 
Dan heeft het Provinciaal Bezoekerscentrum De Nachtegaal in 
samenwerking met verschillende partners heel wat te bieden. 
Stel zelf jouw programma samen uit minstens één activiteit in en 
rond De Nachtegaal (groene zone) eventueel gecombineerd met 
activiteit(en) in de omgeving (blauwe zone). Neem contact met ons 
op en een boeiende dag is verzekerd!

Legende

 Wandeling 

 Workshop 

 Sportactiviteit

 Museum

 Speciale activiteiten voor kinderen

Algemene info 
 Groepen kunnen enkel een groepsactiviteit reserveren als ze een verplichte activiteit 

uit de groene zone boeken. Dit kan in combinatie met een activiteit uit de blauwe 
zone.

 Afhankelijk van de wensen wordt er afgesproken aan het bezoekerscentrum of op de 
plaats van de activiteit zelf.

 Het aantal vermelde personen moet gerespecteerd worden. 
 De opgegeven uren zijn strikt te respecteren omwille van inhoud en begeleiding.
 Prijzen zijn onder voorbehoud van aanpassingen. De duurdere prijzen gelden voor 

commerciële verenigingen.
 Honden kunnen toegelaten worden mits overleg bij de reservatie.
 Reserveren gebeurt minstens 10 dagen op voorhand en is pas definitief als het 

toegestuurde digitale reservatieformulier bevestigd wordt door de klant.

Cafetaria
In de cafetaria van De Nachtegaal zijn 100 plaatsen beschikbaar. Mits reservatie en 
mits afname van een drankje kan er een lunchpakket opgegeten worden. De volledige 
prijslijst is beschikbaar op de website. 
Buiten zijn er picknickbanken zonder consumptieverplichting ter beschikking. 

Provinciaal 
Bezoekerscentrum 

De Nachtegaal
Olmendreef 2

8660 De Panne
T 058 42 21 51

nachtegaal@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/nachtegaal
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ACTIVITEITEN IN EN ROND DE NACHTEGAAL

Beestig Duinpad  
Tijdens een speelse zoektocht ga je samen met Tamy, de eekhoorn op zoek naar 
dierenvrienden in de tuin of in het bos. Elk vriendje wordt voorgesteld door een handpop 
en heeft een eigen koffer vol attributen waar de begeleider, samen met jou, mee aan de 
slag gaat.
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Wie: van 5 tot 8 jaar 

Duur: 2 uur

Prijs: € 60 / € 120

Aantal: max. 25 personen

Juffertje Groen  
Samen met Juffertje Groen ontdek je het natuurgebied rond De Nachtegaal. Op een 
korte wandeling vol speelse en creatieve doe-opdrachtjes val je van de ene verrassing 
in de andere. Elk seizoen geeft wel één geheim prijs. 
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Wie: van 5 tot 8 jaar 

Duur: 2 uur

Prijs: € 60 / € 120

Aantal: max. 25 personen

Kriebelbeestenspel  
Je gaat met een loeppotje in de hand op zoek naar kriebelbeestjes in bos en duin. 
Observatie en vergelijking van de diertjes maakt het spel niet alleen leuk, maar ook 
leerrijk.
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Wie: van 8 tot 10 jaar 

Duur: 2 uur

Prijs: € 60 / € 120

Aantal: max. 25 personen

Speurneuzen in bos en duin  
Tijdens deze wandelactiviteit kom je meer te weten over het leven als plant en 
dier. Tamy, de eekhoorn, maakt je wegwijs door de duinen en het bos en zorgt voor 
 verschillende doe-opdrachtjes, met het konijnenkeutel-bosspel als hoogtepunt. 
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Wie: van 8 tot 10 jaar 

Duur: 2 uur

Prijs: € 60 / € 120

Aantal: max. 25 personen

Duinenreservatenspel  
Tijdens dit adembenemend duinenspel krijg je antwoorden op verschillende vragen 
rond natuurbeheer en natuurbehoud. In 2 ploegen neem je het op tegen elkaar en voor 
de natuur.
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Wie: van 9 tot 12 jaar 

Duur: 2 uur

Prijs: € 60 / € 120

Aantal: max. 25 personen
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Word leerlingheks of –tovenaar met Heksje Kriebelkruidje  
Heb je al gedroomd over je eigen stoere vloeibare zeep? Heksje Kriebelkruidje leert 
je hoe je het maakt. Ook magische badbruisballen of toverlipgloss komen aan bod. Of 
misschien maak je wel heksenbadzout? 
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Wie: van 6 tot 12 jaar 

Duur: 2 uur

Prijs: € 10 per kind 

Aantal: max. 10 personen

Ontdek De Nachtegaal en omgeving    
Tijdens dit begeleid bezoek leer je wat er leeft in de zee, op het strand en in de 
duinen. Je ontdekt het labo en de andere educatieve ruimtes en maakt kennis met de 
 verschillende duinbiotopen die langs de Noordzeekusten waar te nemen zijn. 

Wie: iedereen 

Duur: 2 uur

Prijs: € 60 / € 120

Aantal: max. 25 personen

Oosthoekwandeling    
De wandeling in het 80 hectare groot duin- en bosgebied is een ware streling voor je 
oren en ogen. Zangvogels zorgen voor mooie intermezzo’s terwijl amfibieën een veilig 
onderkomen vinden in de poelen. Tijdens de wandeling ontdek je talrijke bloemen die 
de graslanden sieren. 

Wie: iedereen 

Duur: 2 uur

Prijs: € 60 / € 120

Aantal: max. 25 personen

Info: niet toegankelijk voor rolstoelen

Westhoekwandeling    
Treed binnen in De Westhoek en maak kennis met het oudste natuurreservaat van 
Vlaanderen. Je gaat op unieke ontdekkingstocht langs duin en zee en maakt kennis met 
zeldzame planten en verschillende vogels. 

Wie: iedereen 

Duur: 2 uur

Prijs: € 60 / € 120

Aantal: max. 25 personen

Info: niet toegankelijk voor rolstoelen
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Kruien  
Voel de rust en de kracht van de zee. Trek een waadpak aan en ga met een steeknet 
op zoek naar natuurlijk leven in de branding. Je maakt kans op het vangen van levende 
garnaaltjes, krabben, visjes, schelpdieren,… Die bespreek je uitvoerig met een natuur-
gids om ze nadien hun vrijheid terug te geven.

Wie: vanaf 12 jaar (schoenmaat van elke deelnemer opgeven bij reservatie) 

Duur: 2 uur

Prijs: € 60 / € 120 + € 15 materiaal

Aantal: max. 25 personen

Info: kruien kan enkel 2 uur voor en 1 uur na laagwater

Routes en zoektochten  
In het bezoekerscentrum zijn routes en zoektochten voor kinderen beschikbaar 
aangepast aan verschillende leeftijden. Deze kunnen ook gereserveerd worden mits 
combinatie met een andere activiteit in en rond De Nachtegaal (groene zone). 

Kruidenwandeling in de duinen    
Een tocht in de duinentuin van De Nachtegaal en in de Oosthoekduinen brengt je 
ongetwijfeld langs planten en struiken waarvan je de geneeskrachtige werking niet 
kende. Veel van de kruiden zijn bovendien ook lekker… en gratis.

Wie: iedereen 

Duur: 2 uur

Prijs: € 60 / € 120

Aantal: max. 25 personen

Info: niet toegankelijk voor rolstoelen

Duin en zee in De Nachtegaal (dag-arrangement)  
Tijdens de duinenwandeling in de voormiddag leer je op een eenvoudige manier meer 
uit de duinen te halen, zowel op culinair als medicinaal vlak. Na de lekkere broodjes-
lunch met seizoensgebonden groentesoep volgt een workshop rond wellness uit duin, 
bos en zee.

Wie: volwassenen 

Duur: 6 uur

Prijs: € 30 per persoon (inclusief verwelkoming, broodjeslunch,  
verwenmoment met streekbier)

Aantal: min.15 en max. 20 personen
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ACTIVITEITEN IN DE OMGEVING

Deze activiteiten zijn enkel te reserveren in combinatie met een activiteit uit de groene zone.

Op verkenning in de fossiele duinen van Cabour    
Samen met een ervaren natuurgids ga je op stap door het golvende duinlandschap van 
Cabour. Deze duinen werden duizenden jaren geleden gevormd, wat uniek is aan onze 
kust. Tijdens de wandeling heb je de kans om fauna en flora in het gebied grondig te 
leren kennen.

Wie: volwassenen

Duur: 2 uur

Prijs: € 60 / € 120

Aantal: max. 25 personen

Waar: Moeresteenweg 141, Adinkerke

Info: niet toegankelijk voor rolstoelen

Op reis door het oorlogsverleden in Cabour    
Zowel in de Eerste als de Tweede Wereldoorlog was Cabour het decor voor oorlogs-
taferelen. Tijdens het bezoek word je ondergedompeld in de geschiedenis van het 
domein. 
In combinatie kan eveneens het Museum WO II & 2/4 Lansiers bezocht worden waar het 
verloop van de Tweede Wereldoorlog in de regio geïllustreerd wordt.

Wie: volwassenen

Duur: 2 uur

Prijs: € 60 / € 120

Aantal: max. 25 personen

Waar: Moeresteenweg 141, Adinkerke

Info: niet toegankelijk voor rolstoelen
Indien er bij/na regenweer water in de bunkers staat, kunnen deze 
niet bezocht worden.
Naargelang de tijd kan enkel het museum of enkel de Eerste Wereld-
oorlog besproken worden.

In de voetsporen van Brancardier Minderbroeder Hilarion Thans     
Aan de hand van kleine acts vertellen soldaat Felix en verpleegster Marie-Palmière het 
verhaal over de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog en van het kasteel als Militair 
hospitaal in Cabour. Ook het waargebeurde verhaal van Minderbroeder P. Hilarion 
Thans, die als brancardier in het kasteel werkte, komt aan bod.

Wie: volwassenen

Duur: 2 uur

Prijs: € 120 / € 240

Aantal: max. 25 personen

Waar: Veldstraat, Adinkerke (ingang wandellus)

Info: niet toegankelijk voor rolstoelen

De geschiedenis van de waterwinning in Cabour    
De fossiele duinen van Cabour vormden reeds in het begin van de 20ste eeuw een 
belangrijke bron van drinkwater. De oude werkplaats (nu het museum) getuigt van een 
boeiend verleden en geeft de dynamische toekomstvisie van de IWVA weer.

Wie: volwassenen

Duur: 2 uur

Prijs: € 60 / € 120

Aantal: max. 25 personen

Waar: Moeresteenweg 141, Adinkerke

Info: niet toegankelijk voor rolstoelen
Indien gewenst kan een bijkomende wandeling in het natuurgebied 
gepland worden.
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De Westhoek, tussen kustduin en duinpan  
Deze thematische wandeling verloopt eerst langs de zeereep, waar diverse aspecten 
van de natuurlijke kustvorming aan bod komen. Daarna trek je de duinen in om enkele 
duinpannen en de specifieke vegetatie van het gebied te verkennen.

Wie: volwassenen

Duur: 2 uur

Prijs: € 60 / € 120

Aantal: max. 25 personen

Waar: ingang De Westhoek (Schuilhavenlaan)

Info: niet toegankelijk voor rolstoelen

Citygame Rosalie    
Met dit digitale spel speel je in de pittoreske en verkeersluwe Dumontwijk. Aan de 
hand van de digitale kaart vind je 10 locaties waar een keitoffe activiteit is voorzien. Hoe 
sneller en hoe beter je de opdrachten afwerkt, hoe meer punten je krijgt. Uiteraard zijn 
ook extra punten te verdienen met verschillende quizvragen.
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Wie: kinderen van 8 tot 14 jaar  
(maar ook ouders, broer en zus of oma en opa)

Duur: 2 uur

Prijs: € 10 per spel + € 50 waarborg

Aantal: max. 6 personen per IPad

Wandeling in de Dumontwijk    
Treed in de voetsporen van het verleden. Deze wandeling geeft je een duidelijk beeld 
van het ontstaan van de badplaats. Zowel jong als oud leert zijn weg doorheen de 
verschillende architecturale stijlen van de laatste twee eeuwen.

Wie: volwassenen

Duur: 2 uur

Prijs: € 60 / € 120

Aantal: max. 30 personen

Hoogteparcours  
Ben je een durver en heb je zin in een avontuurlijke activiteit? Dan is het hoogte-
parcours iets voor jou. Het hoogteparcours bestaat uit 3 niveaus met een verschillende 
moeilijkheidsgraad. Een gediplomeerde begeleider helpt je tot het hoogste niveau. 

Wie: iedereen die minstens 1,5 meter groot is

Duur: 1,5 uur

Prijs: € 10 per persoon < 18 jaar / € 12 per persoon > 18 jaar

Aantal: max. 19 personen

Waar: Sporthal Den Oosthoek

Info: indien minder dan 4 deelnemers geldt het tarief voor 4 deelnemers
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Klimmuur  
Een kliminfrastructuur aan de kust is uniek. Op een totale oppervlakte van 363 m² kan 
zowel de beginner als de meer ervaren klimmer zich uitleven. 

Wie: iedereen vanaf 8 jaar

Duur: 1,5 uur

Prijs: € 2,50 per persoon + € 30 per lesgever (inclusief materiaal)
€ 2 per persoon indien eigen lesgever (exclusief materiaal)
€ 2 per persoon huur klimmateriaal

Aantal: max. 12 personen per lesgever

Waar: Sporthal Den Oosthoek

Info: eigen begeleider moet minimum over een certificaat initiator 
 muurklimmen (VTS) beschikken

Padel  
Zin in een leuke en sportieve ontspanning? Dan is padel zeker iets voor jou. Je kan 
het best voorstellen als een combinatie tussen tennis en squash, waarbij tactiek 
 belangrijker is dan kracht. Fun verzekerd op het veld.

Wie: iedereen

Duur: 1,5 uur

Prijs: € 8 per terrein + € 1 per padelracket per uur

Aantal: max. 4 personen per veld

Waar: Sporthal Den Oosthoek

Info: dit is een activiteit zonder begeleiding

Zeilwagenrijden    
Na een korte theoretische introductie en het optuigen van de zeilwagen, rij je 
 zelfstandig op een parcours op het strand. 

Wie: iedereen

Duur: 2 à 3 uur

Prijs: op aanvraag

Aantal: max. 40 personen

Waar: Dynastielaan 20, De Panne

Info: afspraken rechtstreeks maken met LAZEF-zeilwagenschool

IN SAMENWERKING  
MET VOLGENDE PARTNERS

Toerisme De Panne
Zeelaan 21
8660 De Panne
T 058 42 18 18 
www.depanne.be

Sportdienst De Panne
Sportlaan2
8660 De Panne
T 058 42 18 20
www.depanne.be

IWVA
Doornpannestraat 1
8670 Koksijde
T 058 53 38 33
www.iwva.be

LAZEF
Dynastielaan 20
8660 De Panne
T 058 41 57 47
E zeilwagenschool@lazef.be 
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www.west-vlaanderen.be/nachtegaal

Provinciaal Bezoekerscentrum De Nachtegaal
Olmendreef 2, 8660 De Panne  
T 058 42 21 51
E nachtegaal@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/nachtegaal

Openingsuren bezoekerscentrum
Dinsdag tot en met zondag: van 10 tot 17 uur
Juli, augustus en september: van 10 tot 18 uur
Weekend en feestdagen van 25/2 tot en met 5/11/17: van 10 tot 18 uur 
Gesloten op maandag, uitgezonderd tijdens schoolvakanties en op feestdagen
Groepen zijn iedere dag welkom op afspraak

Wegens verbouwingen zal het centrum vermoedelijk gesloten zijn van 1/12/2017 tot 1/7/2018


