
Met de bus vanuit Station Oostende 

 
 

Bus 6: 14 minuten 

 

- U neemt de bus aan “Oostende Station Perron 3” naar Oostende Station-Luchthaven 

Raversijde 

- U stapt af aan de 5e halte “Oostende Sportstraat vervangingshalte”  

- Op de hoek van de Sportstraat wandelt u de Wellingtonstraat in 

- Op het kruispunt met de Koninginnelaan slaat uw links af 

- U steekt de Koningin Astridlaan over 

- U wandelt richting de zee tussen het Koningspark (rechterzijde) en het zwembad 

(linkerzijde) 

- Eenmaal op de zeedijk aangekomen gaat u naar links 

- Op het einde van de galerijen aan de rechterzijde bevindt zich het sportstrand en de 

surfclub van Oostende 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Bus 50: 15 minuten 

 

- U neemt de bus aan “Oostende Station Perron 9” naar Oostende-Meiboom-Gistel 

- U stapt af aan de 4e halte “Petit Paris”  

- Bij het uitstappen van de bus gaat u naar rechts, aan het eerste kruispunt slaat u linksaf op de 

Koninginnenlaan  

- U steekt de Koningin Astridlaan over en wandelt richting de zee tussen het Koningspark 

(rechterzijde) en het zwembad (linkerzijde) 

- Eenmaal op de zeedijk aangekomen gaat u naar links 

- Op het einde van de galerijen aan de rechterzijde bevindt zich het sportstrand en de surfclub van 

Oostende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bus 68: 15 minuten 

 

- opstapplaats “Oostende station perron 10” naar Oostende - Nieuwpoort - Koksijde - Kazerne 

Veurne 

- U stapt af aan de 4e halte “Petit Paris”  

- Bij het uitstappen van de bus gaat u naar rechts, aan het eerste kruispunt slaat u linksaf op de 

Koninginnenlaan  

- U steekt de Koningin Astridlaan over en wandelt richting de zee tussen het Koningspark 

(rechterzijde) en het zwembad (linkerzijde) 

- Eenmaal op de zeedijk aangekomen gaat u naar links 

- Op het einde van de galerijen aan de rechterzijde bevindt zich het sportstrand en de surfclub van 

Oostende 

 

 

 


