Informatiebrochure

Welkom

Find more information, tips and
addresses in our brochure.

Lieve gasten
Op een boogscheut van Brugge en Damme, omringd door een prachtig
polderlandschap: De Blauwe Zaal is de ideale uitvalsbasis voor je vakantie. Van actief tot
gastronomisch, van relaxed tot bruisend: hier is er voor elk wat wils.
In dit boekje vind je alvast enkele ideeën, tips en adresjes. Je leest hier ook alle
praktische info in verband met je verblijf. Heb je nog vragen? Aarzel niet om ons te
contacteren! Je kunt ons steeds bereiken op het nummer 0472 03 00 58.
We wensen u een zeer aangenaam verblijf toe op onze hoeve!
Het team van De Blauwe Zaal

Praktisch
Contact

Wifi

Noodnummers
112: Ambulance en brandweer
110: Politie

Inchecken/uitchecken

De Blauwe Zaal
Tess & Olivier: +32 (0)472 03 00 58

Netwerk: blauwezaal
Wachtwoord: blauwezaal

Inchecken kan vanaf 15u.
Uitchecken gebeurt vóór 10u30.

Keuken

Doe alsof je thuis bent in onze keuken, maar gelieve deze netjes achter te laten. De
keuken wordt gedeeld met de andere gasten.

Automaat

Op het binnenplein vind je twee automaten met dranken en snacks. Hier kun je ook een
gekoelde fles Mérula verkrijgen. Deze heerlijke Belgische wijn heeft een wijngaard op het
domein van De Blauwe Zaal.

Verwarming/airco

Om de temperatuur te regelen, tik je op het scherm van de tablet die naast de deur
hangt. Klik op het icoontje in het midden op het scherm. Nu kun je de temperatuur
verhogen of verlagen.

Schoonmaak

Je kamer wordt elke dag schoongemaakt, tenzij je ons laat weten dat je dit niet wenst.
Om het milieu te sparen, verschonen wij enkel de handdoeken die in de douche op de
grond liggen.

Nuttige adressen
Bij medische problemen
Huisarts

Huisartsenpraktijk De Stoute, Karel de Stoutelaan 164/001, 8000 Brugge (5,3 km)
050 31 18 18, secretariaat@destoute.be, www.destoute.be

Ziekenhuizen

AZ Sint Jan, Ruddershove 10, 8000 Brugge (6,1 km)
AZ Sint-Lucas, Sint-Lucaslaan 29, 8310 Brugge (7,9 km)

Dokter van wacht

Huisartsenwachtpost Brugge: Spoed Campus AZ Sint-Jan, Ruddershove 10 A, 8000 Brugge
Je kunt hier terecht voor dringende medische problemen op weekdagen tussen 19u en 8u
en tijdens het weekend van vrijdagavond 19u tot maandagmorgen 8u.
Je maakt best vooraf een afspraak via 1733.

Apotheken

Apotheek Malehoek, Moerkerkse Steenweg 529, 8310 Sint-Kruis (3,1 km)
Apotheek Marc Vanderhaeghen, Ronsaardbekestraat 68, 8000 Brugge (3,4 km)
Goed apotheek, Brieversweg 281, 8310 Sint-Kruis (3,8 km)
Vandenbroeke, Moerkerkse Steenweg 242, 8310 Brugge (3,5 km)
De apotheek van wacht kun je opzoeken op www.apotheek.be.

Winkels
Bakkers

Bakkerij Defruyt, Moerkerkse Steenweg 161, 8310 Sint-Kruis (3,1 km)
Bakkerij Sint-Paulus, Boogschutterslaan 13, 8310 Brugge (3,2 km)
Bakkerij Nowé, Koolkerkse Steenweg 129, 8000 Brugge (3,2 km)
Bakkerij De Somer, Brieversweg 223, 8310 Brugge (3,9 km)
Bakkerij Strynckx, Moerkerkse Steenweg 396, 8310 Brugge (4,1 km)
Bakkerij Dereeper, Moerkerkse Steenweg 421, 8310 Sint-Kruis (4,2 km)
Bakkerij Frank, Moerkerkse Steenweg 343,8310 Sint-Kruis (4,5 km)

Slagers

Slagerij Els & Jozef, Koolkerkse Steenweg 43, 8000 Brugge (3,1 km)
Slagerij Vandecasteele, Moerkerkse Steenweg 147, 8310 Sint-Kruis (3,4)
Slagerij Sam & Evelien, Moerkerkse Steenweg 366, 8310 Sint-Kruis (4,2 km)

Supermarkten

Carrefour market, Pannebekestraat 99, 8000 St-Jozef (3,0 km
Carrefour express, Moerkerkse Steenweg 211, 8310 Sint-Kruis (3,3 km)
Delhaize, Schaakstraat 100, 8310 Sint-Kruis (3,9 km)
Albert Heijn, Sint-Pieterskaai 55, 8000 Brugge (3,9 km)
ALDI, Sint-Pieterskaai 35, 8000 Brugge (4,3 km)
Lidl, Veemarktstraat 2, 8000 Brugge (4,6 km)
Colruyt, Veemarktstraat 1, 8000 Brugge (4,7 km)
Carrefour Market, Maalse Steenweg 334, 8310 Sint-Kruis (5,0 km)

Transport
Openbaar vervoer

Trein: Station Brugge, Stationsplein 5, 8000 Brugge (6,8 km). Meer info en
dienstregeling: www.belgiantrain.be
Bus: dichtstbijzijnde bushalte: Sint-Kruis ’T Apertje (550m) - Lijn 43 - Oostkerke
Damme Brugge. Meer info en dienstregeling: www.delijn.be

Taxi’s

Besim: 0487 13 21 03
Taxi Snel: 050 36 36 49
Een volledige lijst vind je op www.brugge.be/taxi.

Fietsenverhuur

Ben’s Bike, ’t Zand 23-31, 8000 Brugge, 0479 97 12 80, info@bensbike.be
Steershop, Koolkerkse Steenweg 7A, 8000 Brugge, 0492 53 83 54
Bruges Bike Rental, Niklaas Desparsstraat 17, 8000 Brugge, 050 61 61 08,
info@brugesbikerental.be
Visit Damme, Jacob van Maerlantstraat 3, 8340 Damme, 050 28 86 10,
toerisme@damme.be
Tijl en Nele, Jacob van Maerlantstraat 2, 8340 Damme, 050 35 71 92,
tijl.nele@telenet.be

Parkeren in Brugge
Wie Brugge wil bezoeken, kan gratis parkeren op één van de randparkings zonder
beperking in tijd. Vanaf de randparkings kun je te voet, met de fiets of met de bus naar het
centrum. Je vindt een lijst van deze gratis parkings hier: www.brugge.be/randparkings.

Bank/geld afhalen
AXA Bank Damport, Dampoortstraat 265, 8310 Brugge (2,9 km)
Belfius Bank, Moerkerkse Steenweg 189, 8310 Sint-Kruis (3,2 km)
KBC Bank, Moerkerkse Steenweg 245, 8310 Sint-Kruis (3,4 km)

Wat te doen?
De Blauwe Zaal ligt precies tussen Brugge en Damme, te midden van een wijds
polderlandschap. De ideale uitvalsbasis voor een rijk gevulde vakantie.
In wat volgt geven we je alvast enkele suggesties!

Toeristische informatie
Visit Damme

Jacob van Maerlantstraat 38340 Damme
050 28 86 10 - toerisme@damme.be - www.visitdamme.be

Visit Bruges

Information office Markt (Historium), Markt 1 8000 Brugge
Information office 't Zand (Concertgebouw), 't Zand 34 8000 Brugge
Information office Stationsplein (Station), Stationsplein 8000 Brugge
(0)50 44 46 46 - visitbruges@brugge.be - www.visitbruges.be

Interessante sites

www.westtoer.be
www.brugseommeland.be

Op ontdekking in het
wijdse polderlandschap
Te voet
Erfgoedwandelroute Damme (3,2 km)

Het polderstadje Damme was in de middeleeuwen de bruisende voorhaven van de
handelsmetropool Brugge. Toen de handel was stil gevallen, werd Damme een militaire
vesting in de oorlog tussen Spanje en de Noordelijke Nederlanden. In de 18de eeuw
keerde de rust terug. De geest van de legendarische Tijl Uilenspiegel bleef er al die tijd
rondwaren. Deze wandeling neemt je mee langs de sporen van ruim 800 jaar
geschiedenis, een verhaal waarin handelaars, militaire ingenieurs en Tijl Uilenspiegel een
hoofdrol opeisen.

Damse Vaart wandelroute (12 km)

De Damse Vaart wandelroute laat je kennismaken met het weidse polderlandschap
tussen Damme en Oostkerke. Bomenrijen, oude dijken en kaarsrechte kanalen zoals de
Damse Vaart brengen je van het historische centrum van Damme naar het pittoreske
Oostkerke en terug. De Sifon, het kasteel en de dorpsmolen van Oostkerke, het Verbrand
Fort, het natuurreservaat Romboutswerve en De Stadswallen zijn maar enkele van de
bezienswaardigheden die langs deze route te zien zijn
www.westtoer.be/nl/doen/wandelroutes
www.brugseommeland.be/wandelroutes
www.visitdamme.be/wandelen

Met de fiets
Riante polderfietsroute (46 km)

Via de Riante Polderroute fiets je naar de Zwinstreek en de zeepolders tussen KnokkeHeist en Damme. De oude zeedijken, pittoreske dorpjes, historische hoeven en de
weidse horizon typeren het landschap. Alom bekend is het kanaal Brugge-Sluis. Het
parcours is vlak en landelijk. Je fietst langs dijken, dreven en akkers.

Damse Vaart (35,5 km)

Deze fietstocht brengt je van Damme naar Sluis en terug via o.a. de Damse Vaart en de
Leopoldsvaart.

Maerlantfietsroute (52 km)

Waar nu de Maerlantroute loopt, was er vroeger een moerassig gebied. De streek werd
ingepolderd en drooggelegd met behulp van kronkelende dijken en rechte kanalen.

Verdwenen Zwinhavens fietsroute (60 km, of lus van 44 of 31 km)

In de middeleeuwse Zwinstreek had je de Zwingeul met bloeiende wereldhavens er
langs. Door deze verbinding met de zee beleefden Brugge en Vlaanderen gouden tijden.
Vandaag is het een prachtig fietsgebied tussen Knokke-Heist, Sluis, Damme en Brugge.
Met wat voorkennis en de gratis fietskaart zie je nog sporen in het landschap van dit rijke
verleden. Vier outdoor VR-kijkers langs de route helpen je verbeelding een heel eind op
weg. Wie door een kijker loert, komt vanuit het huidige landschap virtueel terecht in de
bruisende middeleeuwse havenstadjes. Je staat er middenin en kan 360° om je heen
kijken. Nog leuk! Wie de QR-code op de fietskaart scant, krijgt onderweg meldingen. Je
ziet zo ter plekke archeologische vondsten en weetjes op je smartphone verschijnen.
www.westtoer.be/fietsroutes
www.brugseommeland.befietsroutes
www.visitdamme.be/fietsen

Met de boot
Boottochtje op de Damse Vaart

De Lamme Goedzakboot vaart viermaal daags en dit elke dag, tussen Brugge en Damme
vanaf 2 april tot en met 14 november 2022. De boottocht duurt 35 min.
Afvaarten:
Uit Brugge: 12.00 u, 14.00 u, 16.00 u, 18.00 u
Uit Damme: 11.00 u, 13.00 u, 15.00 u, 17.00 u
lammegoedzakdamme.com

Te paard
Forten Ruiter-en menroute (35 km)

Deze route verkent de weidse landschappen tussen Brugge, Damme en Sluis. Centraal
op de 35 km lange route staan de restanten van verschillende forten uit de 17de en
18de eeuw. De route start aan het Fort van Beieren, loopt onder andere ook langs het
Fort van Damme en het Verbrand Fort. De route is bewegwijzerd met zeshoekige
bordjes.

Zwinruiterroute (15 km)

Maak een aangename wandeling ruiter en paard doorheen het natuurreservaat ‘Het
Zwin’ en omgeving. Een ruiterpad langs verharde als onverharde paden.

Flaneren door het
pittoreske Damme
De Dammenaars zijn terecht trots op hun middeleeuws stadje en de schilderachtige
Damse Vaart die het historische Brugge elegant met het Nederlandse Sluis verbindt. De
stad nodigt uit om op verkenning te gaan. Niet enkel in het historische centrum, maar
ook de prachtige natuur rondom Damme. Van weidse polderlandschappen over
historische dijken en kaarsrechte kanalen tot natuurreservaten.
Musea, bezienswaardigheden en attracties
Uilenspiegelmuseum
Onze-Lieve-vrouw-Hemelvaart kerk (tip: je kunt de toren beklilmmen!)
Schellemolen
Stadhuis
Sint-Kristoffelhoeve
Bezoekerscentrum ‘Damme en de zwinstreek’
Sport
Damme Golf
Tennis TC Vijverhof
Natuur
Natuurreservaat de stadswallen
Natuurreservaat Romboutswerve
Domein Ryckevelde
Natuurreservaat platte kreek
Kunstgalerijen
Keramiekatelier
Hondsdamme
Indigo

Uitwaaien aan de
Vlaamse kust
Van Knokke tot De Panne

De Vlaamse Kust telt 13 badplaatsen in 10 kustgemeenten. In het totaal is de kustlijn
67 km lang. Een diverse regio vol natuur, cultuur, beachlife en tal van
recreatiemogelijkheden.
Volgende badsteden liggen in de buurt van De Blauwe Zaal:
Knokke – 16 km
Zeebrugge – 17 km
Blankenberge – 21 km
De Haan – 21 km
Oostende – 30 km
www.dekust.be

Vogels spotten in het Zwin

Het Zwin Natuur Park is dé natuurattractie aan de Belgische kust. Ontdek en geniet van
de prachtige Zwinnatuur en maak kennis met de bijzondere vogel- en plantenrijkdom
van het gebied. Het Zwin ligt op slechts 19 km van de hoeve.
www.zwin.be

Brugge: meer dan een
openluchtmuseum
Middeleeuws mysterieus, ongegeneerd Bourgondisch en al eeuwenlang een wereldstad:
de Brugse binnenstad imponeert met haar cultuurhistorisch patrimonium en is sinds
2000 erkend als Werelderfgoed. Hier vind je onze tips!

Bezienswaardigheden

De Burg en de Heilige Bloedkapel
De markt met het Belfort (366 trappen omhoog!)
Het Oud Sint-Jan
Rozenhoedkaai en Dijver
Wandelen op de vesten, de molens aan de Kruisvest
De Brugse reien
De Godshuizen
Het begijnhof en het Minnewaterpark
Onze Lieve Vrouwkerk (met Michelangelo's Madonna met kind)
Jan van Eyckplein

Musea

Gruuthuuse museum
Historium (met het Duvelorium)
Groeningemuseum

Rondleidingen/wandelingen

Rondvaart op de Reien
Koetstochten of huifkar
Stadswandelingen: www.visitbruges.be/niet-begeleide-wandeling

Leuke uitstapjes
met kinderen
Deze activiteiten werden uitgetest en goedgekeurd door onze kinderen!

Kinderboerderij De Zeven Torentjes

Canadaring 41, 8310 Assebroek (7,2 km)
www.brugge.be/kinderboerderij - www.kiboe.be

Indoor speelplein De Toverplaneet
Legeweg 88 - 8200 Sint-Andries (6,5 km)
www.detoverplaneet.be

Subtropisch zwemparadijs Lago Olympia
Doornstraat 110, 8200 Sint-Andries (9,8 km)
www.lago.be/brugge

Boudewijn Seapark

Alfons de Baeckestraat 12, 8200 Sint-Michiels (8,5 km)
www.boudewijnseapark.be
Meer activiteiten voor kinderen vind je via www.uitinvlaanderen.be/vlieg

Eten & drinken
In hoeve De Blauwe Zaal serveren we geen ontbijt, maar dat hoeft niet te betekenen dat
je honger of dorst moet lijden tijdens je verblijf. Hieronder vind je alle informatie die je
nodig hebt om er een gastronomisch verblijf van te maken!

Op de hoeve
Keuken

Onze goed uitgeruste keuken staat tot je beschikking, maak hier gerust gebruik van. Een
koelkast vind je in de gang. Let wel: de keuken wordt gedeeld met de andere gasten.
Bedankt om deze proper achter te laten.

Bar

Net naast de gastenkamers bevindt zich ons clubhuis. Van harte welkom om op dit
mooie terras een glaasje te komen drinken. Dit zijn onze openingsuren:
Maandag: gesloten
Dinsdag: vanaf 17u
Woensdag: vanaf 14u
Donderdag: vanaf 17u
Vrijdag: vanaf 17u
Zaterdag: vanaf 10u
Zondag: vanaf 10u

Automaat

Op de binnenplaats staan twee automaten met snacks en dranken.
In deze automaten vind je ook gekoelde Mérulawijn. Deze lokale, Belgische wijn heeft
één van zijn wijngaarden op het domein!

Ontbijtadresjes
De Pauze

Ontbijt, broodjes en lunch, op 5 minuten van De Blauwe Zaal
Moerkerkse Steenweg 202, 8310 Sint-Kruis (3,3 km)
050 35 55 72, info@de-pauze.be, www.de-pauze.be

Salon La Brioche

Ontbijt & Tea room op 3 km van De Blauwe Zaal
Koolkerksesteenweg 57/59, 8000 Brugge (3,0 km)
050 70 61 24, info@salon-la-brioche.be, www.salon-la-brioche.be

Sanseveria Bagelsalon

Gezellig en hip bagelsalon in hartje Brugge, ook om te lunchen
Predikherenstraat 11, 8000 Brugge (5,4 km)
www.sanseveria.be

Blackbird

Onbijt, lunch en coffeebar in hartje Brugge. Heerlijk tapasontbijt!
Jan Van Eyckplein 7, 8000 Brugge (4,2 km)
050 34 74 44, hello@blackbird-bruges.com, www.blackbird-bruges.com

Ontbijtmand
Deze heerlijke, kraakverse ontbijtmand omvat fruitsap, koffiekoeken, pistolets, hartig en
zoet beleg, een eitje, fruit en yoghurt. De mand wordt ’s ochtends in de keuken
geleverd.
Reserveren doe je minimum twee dagen op voorhand via
hoevetoerisme@deblauwezaal.be. Niet op woensdag en donderdag.
Kostprijs: € 19 per persoon.

Lunch & Diner
In de buurt vind je tal van leuke adresjes om je verblijf in De Blauwe Zaal en culinaire
toets te geven. Wij sommen alvast enkele adressen op van restaurants waar onze
Mérulawijn op de kaart staat.
Grand Cru
Klassiek restaurant met eigentijdse
keuken grill
Noorweegse Kaai 5, 8000 Brugge
050 73 75 96
www.brasseriegrandcru.be

't Apertje
Bistro op wandelafstand van de hoeve
Damse Vaart Zuid 223, 8310 SintKruis
050 35 00 12
www.apertje.be

Lieven
Eerlijke en pure keuken in hartje
Brugge
Philipstockstraat 45, 8000 Brugge
050 68 09 75
www.etenbijlieven.be

Breydel & De Coninc
Vis- en mosselrestaurant met de
beste reputatie in Brugge
Breidelstraat 24, 8000 Brugge
050 33 97 46
www.restaurant-breydel.be

Mozarthuys
Brasserie en restaurant, bekend om
zijn steengrill
Huidenvettersplein 1-2, 8000 Brugge
050 33 45 30
www.mozarthuys.com

Central
Sfeervol restaurant op de Markt van
Brugge
Markt 30, 8000 Brugge
050 33 18 05
www.hotelcentral.be

Ter Doest
Gezelig tafelen in de beste Vlaamse
traditie
Ter Doeststraat 4, 8380 Lissewege
050 54 40 82
www.terdoest.be

Den Heerd
Gastronomische, hedendaagse
keuken
Nieuwe Gentweg 76, 8000 Brugge
050 35 44 00
www.denheerd.be

Meer restaurants waar men Mérula schenkt: www.merulawines.com/nl/gastronomie
Nog meer adresjes: www.visitbruges.be/eten-en-drinken

Huishoudelijk
reglement
De klant kan inchecken in het hotel vanaf 15u. Het uitchecken dient vóór 10u 30 te
gebeuren, tenzij de partijen schriftelijk anders hebben overeengekomen.
Er is een gemeenschappelijke keuken aanwezig in het gebouw, waarvan de klant gebruik kan
maken. Na gebruik ervan dient de keuken in propere toestand achtergelaten te worden.
Het bedrijf biedt geen ontbijtfaciliteiten aan. Er kan op verzoek van de klant een ontbijtmand
bezorgd worden.
De kamer wordt dagelijks schoongemaakt, tenzij de klant aangeeft het niet nodig te zijn. De
handdoeken worden ververst voor zover de klant deze in de douche op de grond legt.
De klant mag geen overlast veroorzaken voor de andere gasten, door onaangepast gedrag of
elk het lawaai van welke aard ook.
Huisdieren zijn niet toegelaten.
Het betaald verrichten of ontvangen van seksuele diensten is verboden in de accommodatie.
Het is verboden binnen te roken.
De gevonden voorwerpen van de klanten worden door het bedrijf 3 maanden bewaard. Op
verzoek van de klant kunnen de gevonden voorwerpen verzonden worden naar de klant,
mits een voorafgaandelijke betaling van de portokosten door de klant.
Op diverse plaatsen in het gebouw hangen camera’s en ieder die zich in het gebouw bevindt
stemt toe in het maken van de opnames. Bij incidenten kunnen deze opnamen als
ondersteunend materiaal gebruikt worden bij de autoriteiten.
Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van de bezittingen van de klant.
Het is verboden verdovende middelen te nuttigen, verhandelen of bij zich te hebben.
Het is niet toegelaten met meer dan het toegestane aantal personen in de kamer te
verblijven.
Het is verboden diefstal te plegen of de eigendom van het bedrijf te beschadigen. In dit geval
zal de klant verantwoordelijk gesteld worden voor vernieuwing- of renovatiekosten.
In geval van brand dienen nooduitgang gebruikt te worden.
De klant dient de geldende Covidmaatregelen te respecteren.
In geval van niet naleving van het huisreglement, kan de klant verzocht worden de
accommodatie onmiddellijk te verlaten, zonder aanspraak op terugbetaling of vergoeding,
alsook onverminderd het recht van het bedrijf om de klant hiervoor aansprakelijk te stellen
en een schadevergoeding te eisen.

De Blauwe Zaal BV - Blauwezaalhoek 4, 8310 Sint-Kruis - BE0451284976
+32 (0)472 03 00 58 - info@deblauwezaal.be - www.deblauwezaal.be

