
SCHOORLSE DUINEN

WELKOM OP VAKANTIEPARK SCHOORLSE DUINEN
Vakantiepark de Schoorlse Duinen is een ruim opgezet park, 
waardoor u in uw vakantieverblijf veel privacy ervaart en 
kinderen er heerlijk kunnen spelen. De vakantieverblijven 
staan op ruime kavels en zijn zo gepositioneerd dat u veel 
privacy heeft. Er is standaard een parkeerplaats bij elk 
vakantiehuis en een aantal huizen heeft zelfs twee parkeer-
plaatsen.

BUITENSHUIS
Park Schoorlse Duinen is rustig gelegen tussen de dorpen 
Bergen en Schoorl. Vlakbij het natuurgebied de Schoorlse 
Duinen met de hoogste en breedste duinen van Nederland. 
In de dorpen Schoorl en Bergen is een ruime keuze aan win-
kels en restaurants. Musea zijn ook binnen handbereik en 

Een prima startpunt voor het maken van bos- en strand-

omgeving om vakantie te vieren!

Leuke suggesties in de buurt:
▪ Klimduin in Schoorl.
▪ Buitencentrum van Staatsbosbeheer in Schoorl met

activiteiten in de natuur voor jong en oud.
▪ Mooie mountainbikeroutes.

DE VAKANTIEHUIZEN
Het park is ruim opgezet en er staan 47 luxe vakantiehuizen 
met een woonoppervlak van 100 m2. Alle huizen zijn in par-
ticulier bezit, en dus naar eigen smaak ingericht. Hierdoor is 
er veel variatie in de inrichting en luxe van de huizen en is 
er voor ieder wat wils. Twee of drie slaapkamers, badkamer 
boven of beneden, douche of bad, het is allemaal aanwezig 
op het park. Sommige huizen beschikken over heerlijke well-
nessfaciliteiten, zodat u lekker kunt ontspannen, een sfeer -
haard om ‘s avonds bij op te warmen of zelfs een moderne 
buitenkeuken inclusief green-egg. In het midden van het 
park is een speelveld met grote zandbak en speelattributen 
voor de kinderen.

EEN AANGENAAM VERBLIJF
Op het nabijgelegen vakantiepark Buiten Bergen (Oost-
grasdijk 1)  is een servicepunt waar u terecht kunt voor 

dagjes uit kunt u bij de receptie terecht. 

SERVICE
Van april t/m oktober kunt u gebruik maken van onze 
broodjesservice bij het servicepunt Buiten Bergen. 
Heeft u in uw vakantieverblijf geen Nespresso apparaat? 
Dan is het mogelijk een Nespresso apparaat te huren -
met bijbehorende cupjes.

HUISDIER WELKOM
In een aantal vakantieverblijven zijn huisdieren toegestaan. 
Op het park dienen huisdieren altijd aangelijnd te zijn. 

NA UW VERBLIJF
Op de dag van vertrek kunt u tot 10.00 uur uitchecken.
Wij vragen u vriendelijk het volgende te doen:
▪ De bedden afhalen en de dekbedden opgevouwen op de

bedden leggen. Let op dat u de moltons erop laat liggen.
▪ De vaatwasser uitruimen.
▪ De (uitgewisselde) keukeninventaris schoon in de kastjes

zetten.
▪ Koelkast en vriesvak leeghalen. (niet uitzetten)
▪ Het meubilair en de inventaris terug zetten op de origi-

nele plaats.
▪ De verwarming op 15°C zetten.
▪ De ruimtes ‘bezemschoon’ achterlaten.
▪ Alle verlichting uitzetten. Deuren en ramen sluiten.
▪ De parasol inklappen of het zonnezeil oprollen.
▪ Het afval in de juiste container deponeren, bij de ingang

van het park.
Hartelijk dank voor uw medewerking!

GRAAG TOT ZIENS OP VAKANTIEPARK SCHOORLSE 
DUINEN!

Powered by Fijn op Vakantie

receptie

Adres vakantiepark:
Omloop 35 
1871 AS Schoorl

Adres receptie:
Oostgrasdijk 1
1871 AL Schoorl




