Homepage Brasserie Carrousel
www.brasseriecarrousel.be
Smullen en spelen in Brasserie Carrousel
U hebt zandkastelen opgetrokken, dijkwandelingen gemaakt en woeste golven
getrotseerd. En nu rammelt uw maag. Mmm. De geur van reuzenpannenkoeken,
warme wafels en heerlijke pasta’s leidt u naar Brasserie Carrousel. Spring gauw
binnen voor smul- en spelplezier – zónder reservering.
Gevarieerde kaart voor zoetbekjes
De chef tovert elke dag de heerlijkste maaltijden op tafel. Op het menu:


verse lunches



pasta’s en soep



salades



wraps



croque monsieurs



verse pannenkoeken en wafels (doorlopend)

En veel meer lekkers!
Kids Corner en minibioscoop
U droomt helemaal weg tijdens het eten. Maar de kinderen? Die zitten nog boordevol
energie. U hoort hen schateren in de Kids Corner. En zijn uw koters toch toe aan wat
rust? Dan zakken ze weg in de minibioscoop.
U vindt ons in de Albert I-laan nummer 141, op een steenworp van de zeedijk. Tot dan!

Homepage Resto ComilFo
http://www.restoComilFo.be/
Stijlvol, smakelijk en seizoensgebonden eten in Resto ComilFo
Bent u volledig uitgewaaid, bruingebrand en moegeshopt? Dan is het hoog tijd om een
andere troef van Nieuwpoort te ontdekken. Het gastronomische geheim van de stad,
bijvoorbeeld! In Resto ComilFo luncht of dineert u in een stijlvol decor – met z’n
tweetjes of met het hele gezin.
Wereldse gerechten voor elk seizoen
Chef Jan Tourlousse verrast u met heerlijke seizoensgebonden gerechten. Zijn geheim:
onvervalste kwaliteitsproducten. Uw culinaire reis start met een hemels voorgerecht en
sluit af met een zoet dessert. Ondertussen kirren uw kinderen van plezier. Want voor hen
zetten we de favoriete kindergerechten op de kaart.
Vinotheek en Bar Caprice
Genoeg van al dat zeewater? Zet uw lippen aan een van onze wijnen. Zoet, fruitig,
intens, … We toveren de wijn die past bij úw gerecht tevoorschijn uit onze vinotheek.
Zaakvoerster Diana Karapetian – gepassioneerd wereldsommelier – selecteerde voor u
een scala aan heerlijke pareltjes.
Mag het wat sterker zijn? Proef dan een stevige gin, whiskey, cognac, … aan onze bar.
U vindt ons in de Albert I-laan nummer 141, op een steenworp van de zeedijk. Reserveer
nu!

Homepage Sauna Nieuwpoort
http://www.saunanieuwpoort.be/nl
Van zilte zeelucht naar stomende sauna? Check! Op 80 meter van de zeedijk stapt u
binnen in Sauna Nieuwpoort. Ideaal voor een heerlijk dagje herbronnen met uw partner
of een vriend(in).
Zee van rust
Sluit de wereld buiten in onze privésauna:


wellnesslounge



infraroodsauna met lichttherapie



bubbelbad



rainshower

En nog zoveel meer!
Bad vol verwennerij
Romantisch type? Dan is Sauna Nieuwpoort uw gedroomde toneel. Pop! Laat de
champagnekurk maar knallen. Of strooi rozenblaadjes in het rond en vul de ruimte met
heerlijke geuren.
Eten en overnachten
Sluit uw dagje wellness af met een smakelijk diner in Resto ComilFo – mét 10 procent
korting. Of nestel u in een knusse kamer van hotel Cosmopolite.
U vindt ons in de Albert I-laan nummer 141, op een steenworp van de zeedijk. Reserveer
nu online of telefonisch!

Homepage Hotel Cosmopolite
http://www.cosmopolite.be/
Stijlvol overnachten in hotel Cosmopolite
Na een dag zonnekloppen, zeilen of zeeschelpen rapen, wilt u maar één ding:
thuiskomen in een luxueus hotel. Op 80 meter van het strand en vlak bij de prachtige
winkelstraat torent driesterrenhotel Cosmopolite uit. Honderden gezinnen en
businessreizigers genoten er al van hun vakantie. Zoek nu úw kamer uit! Het gebouw en
enkele kamers zijn trouwens aangepast voor andersvaliden.
Culinair genieten en wellness
In Resto ComilFo en Brasserie Carrousel smult u van het beste wat de zee te bieden
heeft – zonder dat u het hotel uit hoeft. En wilt u uw vakantiegevoel écht wakker
schudden? Stoom dan de stress los in onze privésauna.
Vergaderzaal en seminaries
Zakenreis voor de boeg? Boek dan uw verblijf in hotel Cosmopolite. In elke kamer surft u
op internet. Daarnaast zijn er heel wat Conference Rooms in het hotel – kant-en-klaar
voor uw seminaries, vergaderingen of teambuildingactiviteiten.
U vindt ons in de Albert I-laan nummer 141, op een steenworp van de zeedijk. Reserveer
nu online of telefonisch!
Nieuwpoort, natuurlijk!
Stijlvol shoppen, delicieus dineren, onbeperkt ontdekken: in Nieuwpoort is het evident.
Ook culturele bezoekers vinden hun gading. Zo liggen enkele oorlogsmonumenten op
wandelafstand. Net als de bruisende vismarkten. En onze jachthaven is de grootste van
West-Europa! Liever actief? Trotseer de Nieuwpoortse golven of swing de nacht in.
Wij kunnen over Nieuwpoort blíjven opscheppen. Ontdek vooral zelf waarom deze unieke
badstad úw bezoekje waard is.
Onze zeesterren!
Reserveert u een kamer in hotel Cosmopolite? Dan treedt u in de voetsporen van
tientallen BV’s. Waren al te gast: Belle Perez, Kate Ryan, Helmut Lotti, Willy Sommers,
Karen Damen, Kaye Styles, Luc Appermont, Lynn Wesenbeek, Bert Anciaux, Laura Lynn,
Eddy Wally, Daisy Van Cauwenbergh, Wendy Van Wanten, Justine Henin, Rob

Vanoudenhoven, Born Crain, Christoff De Bolle, Lindsay De Bolle, Niels Albert, Elke
Clijsters en Jelle Van Damme, Ozark Henry, Walter Grootaers, Jonas Van Geel, Garry
Hagger, Koen Crucke, Dante Martens, …

