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www.sintmaartenszee.ardoer.com

Natuurlij k genieten
in Noord-Holland!



Een oase van rust…
Familiecamping Sint Maartenszee ligt op een prachtige 

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

gemoedelij ke vakantiedorpje Sint Maartenszee, op maar 

800 meter van zee en strand. 

Door de duinen aan de overkant van de camping loop je 

zo naar het strand of je fi etst ernaartoe over het fi etspad 

dat langs de camping loopt. 

Bij zondere natuurgebieden als Het Zwanenwater 

en Wildrij k liggen op een steenworp afstand, net als 

speelpark De Goudvis. Leuk voor de kids! En zelfs de 

hond kan mee op vakantie.

Camping Sint Maartenszee is een oase van rust in een 

gebied met ontelbare mogelij kheden. DAT IS NATUURLĲ K 

GENIETEN!

Onze plaatsen
Je kampeert bij  ons op gezellige veldjes. De comfortplaatsen 

zij n 80 m2 en voorzien van 10 ampère stroomaansluiting, 

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

We hebben basisplaatsen met 6 ampère stroomaan-

sluiting en watertappunten verspreid over de veldjes. Je 

kunt kiezen uit 80 m2 en 90 m2 qua grootte.  

Onze camperplaatsen zij n 60 m2 en voorzien van 6 

ampère stroomaansluiting. Onze camping kent alleen 

toeristische plaatsen.

Wifi 
Overal op onze camping kun je gratis wifi  ontvangen 

voor in ieder geval een apparaat. Bij  aankomst krij g je 

hiervoor een code. Berichtjes en e-mail checken of even 

iets opzoeken is zo mogelij k tij dens je vakantie.

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 apart baby- en kindergedeelte. 

In gebouw 2 is bovendien een familiedouche. Er zij n ook 

voorzieningen voor minder- of invaliden.

Wasserette
In sanitairgebouw 1 is een wasserette. Was- en droger-

munten zij n verkrij gbaar op de receptie. 

Animatie
Animatiecompany verzorgt bij  ons tij dens de school-

vakanties het recreatieprogramma. De kids hoeven 

zich dus niet te vervelen. Knutselen, te gekke spelletjes, 

dansen, er wordt van alles gedaan!

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.

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

vanaf 8 uur iedere dag heerlij ke verse broodjes kunt 

krij gen. Er is een breed assortiment, met bij voorbeeld ook 

verse groenten en vers vlees.

Restaurant Eeterij  Drinkerij  Duinerij 
Na een heerlij ke dag op het strand geen zin meer om 

te koken? Kom dan naar restaurant Eeterij / Drinkerij / 

Duinerij . Geniet op het terras van het laatste zonnetje 

en een hapje en een drankje, of ga voor een uitgebreid 

driegangenmenu.

De kinderen vermaken zich ondertussen prima in de 

kinderhoek, en eten lekker mee met het kindermenu. 

Ook voor een kop koffi  e met vers gebak of een smakelij ke 

lunch kun je hier terecht, en zelfs afh alen is mogelij k. Je 

kunt hier ook duingolfen.

Huisdier
Honden zij n van harte welkom bij  ons, mits aangelij nd. 

Ook op het strand en door de duinen mogen honden 

aangelij nd mee. ’s Morgens vroeg en ’s avonds later kun 

je ze zelfs lekker los laten. 

Ook in de woodlodges, trekkershutten en houten hutjes 

zij n honden welkom. In strandbungalow 29 zij n helaas 

geen honden toegestaan.

Fietsverhuur en bolderkarren
Je kunt bij  ons een fi ets huren om een lekker stukje 

te fi etsen door de prachtige omgeving; met of zonder 

versnellingen. We verhuren ook bolderkarren, handig om 

mee te nemen naar het strand!
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4   Strandbungalow
Deze luxe 6-persoons accommodatie vind je op 

Bungalowpark Boerenslag, gelegen naast de 

camping. De ruime bungalow is van alle gemakken 

voorzien; je hebt de beschikking over een gezellige 

woonkamer, complete keuken en badkamer met 

douche, toilet en wastafel. Er zijn 3 slaapkamers, 

waarvan één met stapelbed. Verder is de bungalow 

uitgerust met een extra toilet, kabeltelevisie en 

centrale verwarming. 

Aan de achterzijde ligt een zonnige tuin op het 

zuiden. Rust en privacy, veel groen, maar ook de 

gezelligheid van de camping als je dat wilt! Want 

je mag gebruikmaken van alle faciliteiten op de 

camping. Op het bungalowpark zelf vind je een 

leuke speeltuin voor de kleintjes, een tafeltennistafel 

en jeu de boules-baan. Bungalowpark Boerenslag is 

hondenvrij.

5   Trekkershut
Een trekkershut is ingericht met 2 stapelbedden, een 

eetkamertafel met stoelen en een gasstel. Je hebt wel 

elektriciteit en een kacheltje, maar geen stromend 

water ( jerrycan aanwezig). Er is servies voor 4 

personen. Beddengoed dien je zelf mee te nemen, 

maar zou je eventueel wel bij kunnen bestellen.

6   Duo Safarilodge
De duolodge is een gezellige lodgetent voor 2 

personen. Wil je ouderwets kamperen met de tent 

zonder eigen tent? Dan is deze lodge ideaal! De 

lodgetent is ingericht met 2 éénpersoonsbedden 

met nachtkastje en lampje, een kledingkast en 

een koelkast. Koken kun je op de skottelbraai, die 

aanwezig is met pannen, kookgerei en servies, onder 

de gezellige luifel voor de tent. 

Voor opgemaakte bedden kunnen wij natuurlijk 

zorgen zodat je kampeervakantie bij aankomst 

direct kan beginnen!

Wil je een vakantieverblijf huren, dan kun je een 
keuze maken uit de volgende accommodaties:
1   Houten huisjes

Nostalgie ten top in de gerenoveerde houten huisjes 

uit de jaren ’70. Ieder huisje is eenvoudig ingericht 

met een keukenblok met granieten aanrecht, 

spoelbak, 4-pitsgasstel en een koelkast, een eettafel 

en een kacheltje. Je hebt twee slaapkamers tot je 

beschikking, één met een stapelbed en één met een 

tweepersoonsbed (140*190). Toiletteren en douchen 

kan in een van de toiletgebouwen op de camping. 

2   Woodlodges
Op en top glamping: de gezelligheid van kamperen, 

maar dan comfortabeler. Je beschikt over een 

badkamer met wastafel, douche en toilet. Daarnaast 

is een woodlodge ingericht met een keuken met 

2-pits kooktoestel, spoelbak en koelkast, een 

tweepersoonsbed en een stapelbed en een tafel met 

stoelen. Het stapelbed is van de rest van de ruimte 

af te sluiten door middel van een gordijn en er is een 

flatscreen-tv aanwezig.  

3   Villa Bos
Villa Bos is een prachtige villa met uitzicht op de 

duinen en op loopafstand van het strand. Deze 

luxe accommodatie is geschikt voor 8 personen 

en ligt vlak naast de camping. Binnen vind je een 

ruime woonkamer met schouw en open keuken, 3 

slaapkamers en 2 badkamers. Er is 1 slaapkamer 

met 2 stapelbedden en er zijn 2 slaapkamers met 

een tweepersoonsbed. Eén van de badkamers heeft 

een inloopdouche, met wastafels en een toilet, de 

andere heeft een douche en wastafel. Ook is er een 

apart toilet. In de modern ingerichte woonkamer 

staan een comfortabele zithoek, een grote eettafel 

en er is een flatscreen tv. De keuken is van alle 

gemakken voorzien en in de villa beschik je tevens 

over een wasmachine en droogtrommel. Aan de 

duinzijde ligt een zonneterras en er is  een ruime 

privéparkeerplaats. Je kunt gebruikmaken van alle 

faciliteiten op de camping. Kortom: een heerlijk 

huis om met familie of vrienden te genieten van een 

welverdiende strandvakantie!
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Wij  zij n lid van Ardoer! Lid van zĳ n van Ardoer betekent dat we voldoen aan de hoge 

kwaliteitsnormen die gesteld worden. Zo moet iedere camping door de gasten beoordeeld 

worden met een 8.0 of hoger. En dat doen wĳ , en daar zĳ n we trots op!

Wat is Ardoer? Ardoer is een landelĳ k samenwerkingsverband van 32 kwaliteitscampings. 

Iedere camping heeft een geheel eigen karakter. Geen dertien-in-een-dozĳ n veldjes om je tent 

op te zetten, maar kampeerplekken en verhuuraccommodaties die gegarandeerd zorgen voor 

een fĳ ne vakantie.  

Waar vind je Ardoer? De campings liggen verspreid door heel Nederland. Van de zilte stranden 

in Zeeland tot aan de fruitbomen in de Betuwe en de uitgestrekte wateren in Noord-Holland. De 

keuze is reuze! 

Adresgegevens
Camping Sint Maartens Zee

Westerduinweg 30 | 1753 BA Sint Maartenszee

Tel. +31-(0)224-561401

sintmaartenszee@ardoer.com

www.ardoer.com/sintmaartenszee

Omgeving
In de omgeving van Camping Sint Maartenszee is van 

alles te doen. Genieten van zon, zee, strand is natuurlij k 

heerlij k. Maar je kunt ook een dagje spelen met de kids bij  

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

met slecht weer hoeven de kinderen zich niet te vervelen, 

De Goudvis heeft maar liefst 3 overdekte speelparadij zen.

Ga je liever een dagje shoppen? Dan kun je bij voorbeeld 

naar Schagen, Alkmaar of Den Helder 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. 

Kaasstad Alkmaar organiseert al sinds jaar en dag op 

iedere vrij dagmorgen vanaf Goede Vrij dag de kaasmarkt. 

Zorg dat je er op tij d bent zodat je niets mist van dit 

indrukwekkende schouwspel. In marinestad Den Helder 
kun je op dinsdag heerlij k snuff elen op de Juttersmarkt 

( juli en augustus). Het gezellige kustdorpje Callantsoog
ligt vlakbij  en er is een prachtig nieuw Dorpsplein waar 

het hele jaar door van alles wordt georganiseerd. Schoorl
is een aanrader, bekend om zij n gezellige centrum vol 

terrasjes en restaurants en natuurlij k het Klimduin. Ook 

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

uur vanuit Den Helder en op hoogtij dagen ieder half uur. 

Je kunt op Texel een fi ets huren of de bus nemen.

Koff erbakmarkten zij n heel populair in de Kop van Noord 

Holland; bij voorbeeld op maandag bij  De Goudvis en op 

vrij dag in Den Helder.

De camping is met het openbaar vervoer goed te 

bereiken, neem buslij n 151 vanuit Alkmaar. En in juli en 

augustus rij dt de kustbus iedere dag tussen Petten en 

Den Helder, in juni alleen de weekenden; hij  brengt je 

naar vele attracties en musea.
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Waarom boeken bĳ  Ardoer?

 Grootste aanbod aan 32 top 
 kwaliteitscampings in Nederland 

 Alle campings zĳ n door onze gasten 
 beoordeeld met een 8.0 of hoger 

 Gevarieerd aanbod in kamperen 
 en verhuuraccommodaties

Waar vind 
je onze 
campings?

Waar vind 
je onze 

www.ardoer.com


