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Toegankelijkheidsinfo

In een park van 2,5 hectare, op een uurtje wandelen van het centrum van 
Brugge en tegenover het Provinciaal domein Tillegembos, biedt De Karmel een 
volledige infrastructuur voor groepsverblijven. Het mooie Kasteel, het gezel-
lige Pand en het rustieke Koetshuis staan het hele jaar ter beschikking voor 
cursussen, openluchtklassen, kennismakings- en bezinningsdagen, groepsva-
kanties, familieweekends, enz. Kasteel en Koetshuis zijn toegankelijk.

Toegangspad, ingang en onthaal
Kasteel: toegankelijk via een wat 
steile helling met nipte draairuimte 
aan de achterkant. Koetshuis: er is 
een drempeltje van 3 cm aan de ver-
schillende ruimtes, maar verder vlot 
toegankelijk.
Looproutes en niveauverschillen
Kasteel: de belangrijkste ruimtes 
liggen beneden. Je kan hulp nodig 
hebben bij het openen van enkele 
dubbele deuren en op een wat 
steilere helling. Koetshuis: de belang-
rijkste ruimtes liggen beneden. De 
doorgangen zijn bij beiden vol-
doende breed.
Eetzaal / multifunctionele ruimte
Kasteel en Koetshuis: goede circula-
tieruimte. Er zijn onderrijdbare tafels 
aanwezig (foto 2).
Gemeenschappelijk toilet
Kasteel: voldoende opstelruimte 
naast, voor en schuin voor het toilet. 
Er zijn beugels voorzien. Koetshuis: 
circulatieruimte beperkt, maar 
voldoende voor praktisch gebruik. 

Er is voldoende opstelruimte naast 
het toilet, ervoor heb je 80 cm. De 
toiletpot staat laag. Er zijn beugels 
voorzien.
Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer 
Kasteel: goed toegankelijke slaap-
kamers (nummers 0/12 en 0/14 met 
10 toegankelijke bedden) en aparte 
badkamer met voldoende circulatie-
ruimte. Er is een inrijdbare douche 
met zitje met opklapbare armleunin-
gen en voldoende opstelruimte. Het 
toilet heeft beugels en de wastafel is 
onderrijdbaar. Er is overal voldoende 
opstelruimte. Koetshuis: 1 toegan-
kelijke slaapkamer (nummer 0/04) 
met 7 toegankelijke bedden en een 
aparte inrijdbare douche met zitje 
met opklapbare armleuningen en 
voldoende opstelruimte. De wastafel 
is beperkt onderrijdbaar.
Extra 
De keuken houdt rekening met 
voedselallergieën. 
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