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9u30: Vertrek vanuit Horizon met Tram.  

10u15: Aankomst  Sun Parks  

10u15 tot 12u30:  

• Voor de kleinsten (tot en met 4de leerjaar) ‘Kidsworld’. 

800m² overdekt speelparadijs met glijbanen, klimmuren, 

ballenbaden,… 

• Vanaf 4de leerjaar kunnen de leerlingen allerlei sporten 

beoefenen zoals tennis, tafeltennis, squash, petanque en 

Minigolf 

12u30 tot 13u30: Picnic Horizon. Er is een aparte ruimte voorzien om de picnic op te eten. 

13u30 tot 16u30: Zwemmen in het subtropisch zwemparadijs 

16u30: Vieruurtje 

17u00: Vertrek richting Horizon met Tram 

17u15: Aankomst Horizon  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Prijzen exclusief vervoer Heen en terug  

** Alle activiteiten kunnen gratis gecombineerd worden met pétanque, minigolf en beachvolley. 



 

Bezoek aan het Maritiem Thema park Sea front, in de voormalige vismijn van Zeebrugge.  

In combinatie met de onderzeeër ‘Foxtrot’ en het lichtschip ‘de Westhinder’ staat deze 

uitstap garant voor een spectaculaire en leerrijke attractie! 

Havenrondvaart met het nieuwe passagiersvaartuig ‘Zephyra’. Met audiovisuele 

begeleiding aan boord. Kies voor de kindertour waarbij de norse kapitein met heel wat 

anekdotes de landrotjes door de haven loodst. 

 

9u30:  vertrek naar Seafront  Zeebrugge met tram 

10u15: Aankomst Sea front 

10u30 – 12u30: Bezoek Maritiem Museum, Russische 

Onderzeeër,  lichtschop ‘De Westhinder’ 

12u30 – 13u30: Picnic in afzonderlijke ruimte 

13u45:  Inschepen ‘Zephyra’ 

14u00 -  15u15: Havenrondvaart 

16u00: Tram terug naar Horizon 

16u45: aankomst Horizon 

 

 

 

*Mogelijkheid om een gids te reserveren voor het bezoek aan het museum in de voormiddag. Met workshops om    

al spelend te leren over de visserij en haar geschiedenis. 

* Prijzen exclusief vervoer met tram. INCL. picnicruimte + drankje + klasposter + familieticket leerkrachten 



Een schoolreis naar Sea Life biedt kinderen de kans om door ervaring 

kennis te maken met wat er onder water leeft. Ze kunnen voelen hoe sterk een mossel is, een 

haaienei vasthouden of van dichtbij zien hoe een garnaal zwemt. Door kijken en doen ontdekken ze 

een wereld aan nieuwe feiten. 

10u00 vertrek uit Horizon met de tram 

10u45: Aankomst Sea Life 

10u45 – 12u30: Bezoek Sea Life 

12u30 – 13u30: Picnic  + drankje aangeboden door Horizon 

13u30 – 15u30:  Keuze activiteiten 

• Piraten  MIDGETGOLF 

• Bezoek aan STORMS 

15u30: Vieruurtje 

16u15: Tram terug naar Horizon 

17u00: Aankomst Horizon 

 “Indrukwekkende simulaties, speciale effecten, projecties en boeiende informatie brengen je oog in 

oog met genadeloze superstormen, tornado’s, orkanen en overstromingen... 

Een avontuurlijke ontdekking waarbij alle zintuigen geprikkeld worden…want STORMS mag je 

in de ruimste zin van het woord interpreteren.  

 

 

 

 

 

*Prijzen exclusief vervoer met Tram + Picnicruimte  



 

Voormiddag 

Wandeling langs de visserskaai en ontdekking van het maritieme leven 

    

Met o.a.: Mercator, jachthaven, werking van de sluizen, 

Amandine, vistrap, Sint Petrus en Pauluskerk, overzet boot 

en afsluiten op het ‘hoofd’ van het staketsel.  

Met de groep kun je  de overzetboot nemen en een 

wandeling maken in het hart van de Oostendse haven. Met o.a. de slipway, sluizen, plaats 

waar de windmolens gebouwd worden,… 

Picnic aan het klein het ‘Klein strand’ op het zeehelden plein  

 

Namiddag: 

 

Verder wandelen richting de hippodroom op de dijk van 

Oostende. 

Met o.a. bezoek aan het Ensormuseum, bezichtigen van de belle epoque bouwstijl op de 

dijk en de ‘Venitiaanse gaanderijen’ onder het ‘Thermae Palace’ 

 

 



 

Bezoek aan de ‘Koningin der badsteden’! 

 

9u30: vertrek naar Oostende met  tram 

9u45: Aankomst in het station van Oostende 

10u30: Bezoek Amandine 

12u00: Picnic  

13u00 - 15u00: Wandeling langs de belangrijkste 

toeristich(maritieme) attracties 

• Vistrap 

• Overzetboot 

• Westerstaketsel 

• Zeeheldenplein (met ‘Rock Strangers’ van Arne Quinze) 

• Petrus en Pauluskerk (exacte kopie van de Dom in Keulen) 

15u00 – 16u00: Bezoek Noordzee aquarium. 

16u30: Tram terug naar Horizon 

16u45: Aankomst Horizon 

 

 

 

Extra mogelijkheden in Oostende:  

• Boottocht op zee met Franlis (7.80 euro pp, min. 350 euro) 

• Ensorhuis (tot 12 jaar gratis, volw. 2€) 

• Mercator (2.6€ pp, 1/15 gratis) 

• MuZee  

• Havenwandeling met Gids (95€/25p) of Krabbenvangen op het staketsel (100€ / 25p) 

 

* Amandine en Noordzee aquarium inclusief, excl. Tram 



     
 

Voormiddag: 

Uitproberen, experimenteren én    al spelend lerenal spelend lerenal spelend lerenal spelend leren. Op onderzoek gaan met hart, hand en 

verstand.... Aanraken magAanraken magAanraken magAanraken mag! 

In attracties zoals de Apollo 3000 Simulator of de 
Tornado Shelter mogen groot en klein razendsnelle 
actie verwachten!  

Op verschillende verschillende verschillende verschillende tijdstippen per dag kunnen al onze 
bezoekers genieten van de CleverShowsCleverShowsCleverShowsCleverShows. Deze duren een 30-tal minuten, waarbij onze 
edutainers weetjes en wetenschapweetjes en wetenschapweetjes en wetenschapweetjes en wetenschap op een ludieke manierludieke manierludieke manierludieke manier brengen. De thema's wisselen wisselen wisselen wisselen 
regelmatig, spelen in op de actualiteit en worden dus nooit saai!! 

 

Namiddag: 

• Workshops Natuur 

o Boelabarak (2e en 3e gr.) 
o Buiten Westen (2e en 3e gr.) 
o De Kleuren v/d Zee (1kl en 1e gr.)  
o Flar – en Florapad (1e gr.) 

 

 

 

 

 

* Prijs voor groepen van 25per (gidsbeurt per 25 kinderen) 

* Prijzen excl. vervoer met tram 

Perfect te combineren met ‘dagje Oostende’: Perfect te combineren met ‘dagje Oostende’: Perfect te combineren met ‘dagje Oostende’: Perfect te combineren met ‘dagje Oostende’: 

via een korte havenwandeling ben je met de via een korte havenwandeling ben je met de via een korte havenwandeling ben je met de via een korte havenwandeling ben je met de 

overzetboot direct in het centrum van overzetboot direct in het centrum van overzetboot direct in het centrum van overzetboot direct in het centrum van 

OostendeOostendeOostendeOostende....    OF met een gidsbeurt in Fort OF met een gidsbeurt in Fort OF met een gidsbeurt in Fort OF met een gidsbeurt in Fort 

Napoleon. Het fort ligt op 2 minuten Napoleon. Het fort ligt op 2 minuten Napoleon. Het fort ligt op 2 minuten Napoleon. Het fort ligt op 2 minuten 

wandelen van Explorawandelen van Explorawandelen van Explorawandelen van Explorado.do.do.do. 



• Go carts op het circuit  

• Knutselen van de lampion 

• Fotozoektocht 

• Strandspelen met bolderkar 

o Welke groep maakt het hoogste / mooiste zandkasteel? 

o Knikkerbaan maken 

o Rots in de branding! 

o …. 

• Avondwandeling met de lampionnen!! 

 

 

 

 

 

 

* Incl. 1uur go carten /kind + 1 lampion / kind 

* incl. Bolderkar met emmers, schopjes, frisbees en ballen. Excl. Fotozoektocht (gratis download) 


