Sint Maartens Zee
Noord-Holland

Natuurlijk genieten
in Noord-Holland

www.ardoer.com/sintmaartenszee

Camping
Sint Maartens Zee

Een oase van rust…
Familiecamping Sint Maartens Zee ligt op een prachtige

Onze plaatsen

plek in de Kop van Noord-Holland en is het hart van het

Je kampeert bij ons op gezellige veldjes. De comfortplaatsen

gemoedelijke vakantiedorpje Sint Maartenszee, op maar

zijn 80 m2 en voorzien van 10 ampère stroomaansluiting,

800 meter van zee en strand. Door de duinen aan de

water aan- en afvoer en hebben kabel-tv-aansluiting. We

overkant van de camping loop je zo naar het strand of je

hebben basisplaatsen met 6 ampère stroomaansluiting en

ﬁetst ernaartoe over het ﬁetspad dat langs de camping

watertappunten verspreid over de veldjes. Je kunt kiezen

loopt.

uit 80 m2 en 90 m2 qua grootte. Onze camperplaatsen zijn
60 m2 en voorzien van 6 ampère stroomaansluiting. Onze

Bijzondere natuurgebieden als Het Zwanenwater en

camping kent alleen toeristische plaatsen.

Wildrijk liggen op een steenworp afstand, net als speelpark
De Goudvis. Leuk voor de kids! En zelfs de hond kan mee

Verhuur

op vakantie.

We verhuren nostalgische houten hutjes op onze camping;
ze staan vlak bij sanitairgebouw 2, zodat je niet al te ver

Camping Sint Maartens Zee is een oase van rust in een

hoeft te lopen om te douchen en toiletteren. De hutjes zijn

gebied met ontelbare mogelijkheden. DAT IS NATUURLIJK

eenvoudig maar met übergaaf granieten aanrechtblok,

GENIETEN!

een koelkast, gaskachel en 4-pits gasstel.
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Ook de trekkershutten zijn een aanrader als je back to

aankomst krijg je een code die je kunt aan-en afmelden op

basics wilt tijdens je vakantie. Je hebt wel elektriciteit en

verschillende apparaten. Het is mogelijk om tegen betaling

een gasstel, maar water moet je halen met een jerrycan.

meerdere codes te krijgen.

Geschikt voor 4 personen.
Toch liever iets meer luxe? Kies dan voor een woodlodge.

Huisdier

Dan heb je de beschikking over een eigen badkamer met

Honden zijn van harte welkom bij ons, mits aangelijnd.

douche en toilet, een keuken met 2-pits kooktoestel,

Ook op het strand en door de duinen mogen honden

koelkast en spoelbak. Verder zijn de woodlodges ingericht

aangelijnd mee. ’s Morgens vroeg en ’s avonds later kun je

met een tweepersoonsbed, een stapelbed, een tafel met

ze zelfs lekker los laten.

stoelen en een ﬂatscreen-tv.

Ook in de woodlodges, trekkershutten en houten hutjes

Op het naast onze camping gelegen bungalowpark

zijn honden welkom. In bungalowpark Boerenslag helaas

Boerenslag verhuren wij enkele bungalows. Je kunt dan

niet.

van onze faciliteiten gebruikmaken.
Sanitair
Wifi

We hebben twee sanitairgebouwen en het gebruik hiervan

Overal op onze camping kun je gratis wiﬁ ontvangen

is gratis. In gebouw 1 kun je een privé-badkamer huren en

(behalve bij gebruik ACSI-kaart). Berichtjes en e mail

in beide gebouwen is een apart baby- en kindergedeelte.

checken of even iets opzoeken is zo mogelijk tijdens

In gebouw 2 is bovendien een familiedouche. Er zijn ook

je vakantie, maar streamen en downloaden niet! Bij

voorzieningen voor minder- of invaliden.
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Sport en spel

Geniet op het terras van het laatste zonnetje en een hapje en

Er is een speeltuin bij de kidsclub en verspreid over de

een drankje, of ga voor een uitgebreid driegangenmenu. De

camping vind je zandbakken voor de kleintjes. Voor de

kinderen vermaken zich ondertussen prima in de kinderhoek,

grotere kids is er een airtrampoline en een basketbalveld.

en eten lekker mee met het kindermenu. Ook voor een kop
koﬃe of een smakelijke lunch kun je hier terecht, en zelfs

Animatie

afhalen is mogelijk. Je kunt hier ook duingolfen.

Toprecreatie verzorgt bij ons tijdens de schoolvakanties
het recreatieprogramma. De kids hoeven zich dus niet te

Wasserette

vervelen. Knutselen, te gekke spelletjes, musicals, dansen,

In sanitairgebouw 1 is een wasserette. Was- en

er wordt van alles gedaan!

drogermunten zijn verkrijgbaar op de receptie.

Supermarkt

Fietsverhuur en bolderkarren

Op de camping is een grote Spar-supermarkt waar je vanaf

Je kunt bij ons een ﬁets huren om een lekker stukje te ﬁetsen

8 uur iedere dag heerlijke verse broodjes kunt krijgen. Er

door de prachtige omgeving; met of zonder versnelling of

is een breed assortiment, met bijvoorbeeld ook verse

zelfs elektrische ondersteuning (e-bikes). We verhuren ook

groenten en vers vlees.

bolderkarren, handig om mee te nemen naar het strand!

Restaurant Eeterij Drinkerij Duinerij

Omgeving

Na een heerlijke dag op het strand geen zin meer om te

In de omgeving van Camping Sint Maartenszee is van

koken? Kom dan naar restaurant Eeterij/ Drinkerij/ Duinerij.

alles te doen. Genieten van zon, zee, strand is natuurlijk
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heerlijk. Maar je kunt ook een dagje spelen met de kids bij

Het gezellige kustdorpje Callantsoog ligt vlakbij en er is

Attractiepark De Goudvis, dat vlak naast de deur ligt. Zelfs

een prachtig nieuw Dorpsplein waar het hele jaar door van

met slecht weer hoeven de kinderen zich niet te vervelen,

alles wordt georganiseerd.

De Goudvis heeft maar liefst 3 overdekte speelparadijzen.

Schoorl is een aanrader, bekend om zijn gezellige centrum
vol terrasjes en restaurants en natuurlijk het Klimduin.

Ga je liever een dagje shoppen? Dan kun je bijvoorbeeld

Ook een dagje Texel is goed te doen, de veerboot gaat

naar Schagen, Alkmaar of Den Helder gaan.

ieder uur vanuit Den Helder en op hoogtijdagen ieder half

Schagen is van oudsher het centrum voor boeren en

uur. Je kunt op Texel een ﬁets huren of de bus nemen.

buitenlui met op donderdag de veemarkt. In de maanden
juni en juli is een folkloristische markt DE attractie voor

Koﬀerbakmarkten zijn heel populair in de Kop van Noord

toeristen.

Holland; bijvoorbeeld op maandag bij De Goudvis en op
vrijdag in Den Helder.

Kaasstad Alkmaar organiseert al sinds jaar en dag op
iedere vrijdagmorgen vanaf Goede Vrijdag de kaasmarkt.

De camping is met het openbaar vervoer goed te bereiken,

Zorg dat je er op tijd bent zodat je niets mist van dit

neem buslijn 151 vanuit Alkmaar. En in juli en augustus

indrukwekkende schouwspel.

rijdt de kustbus iedere dag tussen Petten en Den Helder, in

In marinestad Den Helder kun je op dinsdag heerlijk

juni alleen de weekenden; hij brengt je naar vele attracties

snuﬀelen op de Juttersmarkt (juli en augustus).

en musea.
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Adresgegevens
Camping Sint Maartens Zee
Westerduinweg 30 | 1753 BA Sint Maartenszee
Tel. +31-(0)224-561401
sintmaartenszee@ardoer.com
www.ardoer.com/sintmaartenszee
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Noorder Sandt

Bijzondere
accommodaties

Welkom bij Ardoer.com!

Akkertien

Ardoer.com is een samenwerkingsverband tussen
zelfstandige familievakantieparken op de mooiste plekken
van Nederland.
Kwaliteit en gastvrijheid staan bij ons hoog in het vaandel.
Naast goede en bijzondere faciliteiten vind je veel diversiteit
bij de Ardoer parken. Want waar de één het liefst de
rust opzoekt rond de tent of caravan, wil de ander juist
er op uit en overnachten in een luxe of avontuurlijke
verhuuraccommodatie. Bij de unieke Ardoer.com familievakantieparken vind je het allemaal en met de kwaliteit
en persoonlijke service die je mag verwachten van een
gastheer of gastvrouw met hart voor hun gasten.

Reebok

Hertshoorn

En omdat ieder park uniek is met een eigen karakter,
raak je bij Ardoer nooit uitgekeken!

Paardekreek

Ardoer App!

Wije Werelt

Meer informatie en tarieven vind je op onze website. De
Ardoer app is een handig hulpmiddel voor tijdens je vakantie
bij een Ardoer vakantiepark; download de app gratis!
Wil je leuk nieuws volgen en ben je fan van Ardoer?
Like ons via www.facebook.com/ardoer!

Grote variatie
kampeerplaatsen

Duinoord

www.ardoer.com
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Brabant
1 Duinhoeve
2 Herperduin
3 Kienehoef
4 Klein Oisterwijk
5 Reebok
6 Ullingse Bergen
7 Witven

Overijssel
1 Akkertien op de Voorst
2 Rheezerwold
3 Holterberg
4 Noetselerberg
5 Kaps

Drenthe
1 Diana Heide
2 Reeënwissel
Limburg
1 Heldense Bossen

Zeeland
1 Duinoord
2 Ginsterveld
3 International
4 Julianahoeve
5 Meerpaal
6 Ons Buiten
7 Paardekreek
8 Pekelinge
9 Scheldeoord
10 Westhove
11 Wijde Blick
12 Zeeuwse Kust
13 Zwinhoeve

Gelderland
1 Ackersate
2 Bosgraaf
3 Haeghehorst
4 Hertshoorn
5 Jutberg
6 Wije Werelt
7 Rotonde
8 Zandhegge

Noord-Holland
1 Noorder Sandt
2 Sint Maartenszee
3 Tempelhof

Overijssel; fantastisch en gemoedelijk!
Drenthe; sportief en natuurlijk!

Noord-Holland; heerlijk en zonnig!
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Gelderland; verrassend en bloeiend!
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Brabant; veelzijdig en bourgondisch!
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Zeeland; authentiek en gastvrij!
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Limburg; onvergetelijk en mooi!
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Geen reserveringskosten

Eerlijk in prijs

Hoge kwaliteit

Kinderen tot 2 jaar gratis

