Sint Maartenszee
Noord-Holland

Natuurlijk genieten
in Noord-Holland
Het Zwanenwater
Attractiepark De Goudvis dichtbij
Bloeiend Zijpe

www.ardoer.com/sintmaartenszee

Camping Sint Maartenszee

In 2014 hebben we familiecamping Sint Maartenszee
gekocht van de familie Bekker. Op deze prachtige plek
in de Kop van Noord-Holland, op maar 800 meter van
zee en strand, komt natuurlijk genieten op de eerste
plaats.
Via de duinen aan de overkant van de camping loop je
zo naar het strand en het gemoedelijke vakantiedorpje
Sint Maartenszee is vlakbij.
Ook de bijzondere natuurgebieden Het Zwanenwater
en Wildrijk liggen op een steenworp afstand. Vanaf
onze camping kun je heerlijk fietsen, we liggen aan het
fietsknooppuntennetwerk.

Onze plaatsen
Je kampeert bij ons op gezellige veldjes. De
comfortplaatsen zijn 80 m2 en voorzien van 10 ampère
stroomaansluiting, water en afvoer en hebben kabel-tv.
We hebben basisplaatsen met 6 ampère stroomaansluiting en watertappunten verspreid over de
veldjes. Je kunt kiezen uit 80 m2 en 90 m2 qua grootte.
Onze camperplaatsen zijn 60 m2 en voorzien van 6
ampère stroomaansluiting.
WIFI
Je kunt overal op onze camping gratis WIFI ontvangen.
Bij aankomst krijg je een code die je op 2 apparaten
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kunt aanmelden; alleen gelijktijdig internetten gaat niet. Het
is mogelijk om tegen betaling meerdere codes te krijgen.
Huisdier
Honden zijn van harte welkom bij ons, mits aangelijnd.
Ook naar het strand en door de duinen mogen honden
aangelijnd mee.
Sanitair
We hebben twee sanitairgebouwen en het gebruik hiervan
is gratis. In gebouw 1 kun je een privé-badkamer huren
en in beide gebouwen is een baby-kinderruimte. Er is ook
mindervalide sanitair. In gebouw 2 is een familiedouche.
Sport en spel
Er is een speeltuin bij de kidsclub en verspreid over de
camping vind je zandbakken voor de kleintjes. Voor de
grotere kids is er een airtrampoline en een basketbalveld.

Animatie
Toprecreatie verzorgt bij ons tijdens de schoolvakanties
het recreatieprogramma. De kids hoeven zich dus niet te
vervelen.
Supermarkt
Op de camping is een grote supermarkt waar je vanaf
8 uur iedere dag heerlijke verse broodjes kunt krijgen.
Er is een breed assortiment, met bijvoorbeeld ook verse
groenten en vers vlees.
Restaurant De Duinerij
Geniet van de uitgebreide kaart met het zicht op de
duinen. Je kunt hier ook midgetgolfen.
Wasserette
In sanitairgebouw 1 is een wasserette. Was- en
drogermunten zijn verkrijgbaar op de receptie.
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Fietsverhuur en bolderkarren
Je kunt bij ons een fiets huren om een lekker stukje te
fietsen door de prachtige omgeving. We verhuren ook
bolderkarren, handig om mee te nemen naar het strand!

Kaasstad Alkmaar organiseert al sinds jaar en dag op
iedere vrijdagmorgen vanaf Goede Vrijdag de kaasmarkt.
Zorg dat je er op tijd bent zodat je niets mist van dit
indrukwekkende schouwspel.

Omgeving
In de omgeving van Camping Sint Maartenszee is van
alles te doen. Zo kun je een dagje spelen met de kids bij
Attractiepark De Goudvis, dat vlak naast de deur ligt.

Het gezellige kustdorpje Callantsoog ligt vlakbij en er is
een prachtig nieuw Dorpsplein waar het hele jaar door van
alles wordt georganiseerd.

Zelfs met slecht weer hoeven de kinderen zich niet te
vervelen, er zijn maar liefst 3 overdekte speelparadijzen.
Ga je liever een dagje shoppen? Dan kun je bijvoorbeeld
naar Schagen of Alkmaar gaan.
Schagen is van oudsher het centrum voor boeren en
buitenlui met op donderdag de veemarkt. In de maanden
juni en juli is een folkloristische markt DE attractie voor
toeristen.

Schoorl is een aanrader, bekend om zijn gezellige centrum
vol terrasjes en restaurants en natuurlijk de Klimduin.
Ook een dagje Texel is goed te doen, de veerboot gaat ieder
uur vanuit Den Helder en op hoogtijdagen ieder half uur.
De camping is met openbaar vervoer goed te bereiken, je
kunt de bus nemen in Alkmaar of Schagen. En in juli en
augustus rijdt tussen Petten en Den Helder de Kustbus,
die je naar vele attracties en musea brengt.
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Adresgegevens
Camping Sint Maartenszee
Westerduinweg 30 | 1753 BA Sint Maartenszee
Tel. +31-(0)224-561401
sintmaartenszee@ardoer.com
www.ardoer.com/sintmaartenszee
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Welkom bij Ardoer.com!
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.

Persoonlijke gastvrijheid

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

Wije Werelt

’n Kaps

Hertshoorn

Bijzondere acommodaties
Westhove

Ginsterveld

Zwinhoeve

Grote variatie in ka mpeerplaatsen
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!
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Brabant
1 Duinhoeve
2 Herperduin
3 Kienehoef
4 Klein Oisterwijk
5 Reebok
6 Ullingse Bergen
7 Witven

Drenthe
1 Diana Heide
2 Reeënwissel
Limburg
1 Heldense Bossen

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

Noord-Holland
1 Noorder Sandt
2 Sint Maartenszee

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

Grandioos Drenthe

Fantastisch Overijssel
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Uitgestrekt Z eeland

Onvergetelijk Limburg
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Geen reserveringskosten

Eerlijk in prijs

Hoge kwaliteit

Kinderen tot 2 jaar gratis

