Lieve gast,
Wat leuk dat u gekozen heeft voor een vakantie op Camping de Lakens. U gaat een
fantastische tijd tegemoet!
Om in de stemming te komen sturen wij u alvast aanvullende informatie. Wij wensen u heel
veel plezier met de voorbereidingen en uiteraard een fijne tijd op ‘de Lakens’.

Uw eerste stappen op de camping






Bij aankomst kunt u tijdelijk parkeren op het aankomstterrein. U kunt zich daarna
melden in de receptie. Hier zullen wij u gastvrij ontmoeten! U ontvangt het
slagboompasje waarmee u de camping op kunt rijden;
Vanaf 14.00 uur kunt u terecht op uw gereserveerde kampeerplaats. Op de dag van
vertrek vragen wij uw kampeerplaats om 11.00 uur te hebben verlaten. Wilt u langer
blijven? U kunt dit op de dag van vertrek vragen bij de receptie. Wij bekijken dan de
mogelijkheden;
Wilt u uw vakantie verlengen? Laat u het ons dan alstublieft zo snel mogelijk weten
omdat het mogelijk is dat uw plaats al gereserveerd is;
U dient vooraf uw vakantie te betalen zoals aangegeven in de reservering. Het is
helaas niet mogelijk om restitutie te krijgen. Wij adviseren u daarom een
annuleringsverzekering af te sluiten.

Wist u dat…?








Wij ook te volgen zijn via Facebook en Twitter?
Onze mascotte, Zep de Zeemeeuw, ook een eigen Facebookpagina heeft?
U gratis gebruik kunt maken van de sauna in Badhuis ‘de Butterkop’?
Barbecueën alleen is toegestaan op gas? Omdat we midden in een kwetsbaar
natuurgebied liggen is gebruik van open vuur niet toegestaan.
Het gebruik van generatoren en aggregaten verboden is vanwege milieu- en
geluidsoverlast?
12, 13 en 14 juni 2015 het Surfana Festival wordt georganiseerd op de camping?
Dat iedereen welkom is om te komen surfen bij Surfana? Er losse lessen te boeken
zijn en er in de vakanties het Kidscamp georganiseerd wordt?

Handige informatie
Hier vindt u onze plattegrond om uw kampeerplaats alvast te bekijken.
Hier vindt u onze volledige huisregels en de Recron voorwaarden.
Hier vindt u de bereikbaarheid en openingstijden van de receptie.

Op de camping
Om uw verblijf te veraangenamen zijn er ook tal van voorzieningen en mogelijkheden op de
camping.

Supermarkt
Centraal op de camping bevindt zich een Spar supermarkt. De winkel biedt dagelijks
een ruim assortiment aan vers gebakken broodjes "uit eigen oven" en uiteraard veel
vers- en gemaksproducten. Het assortiment is verder aangevuld met gasflessen (bijna
alle soorten en maten), campingbenodigdheden, non food, (strand)speelgoed,
landelijke dagbladen en tijdschriften en er is aandacht voor biologische producten. De
winkel is gedurende het kampeerseizoen 7 dagen per week geopend. De dagelijkse
openingstijden worden op de voordeur van de winkel vermeld.

Duinpaviljoen Zoen aan Zee
Bij Duinpaviljoen Zoen aan Zee kunt u genieten van een trendy strandsfeer!
Lekker wegdromen met een glaasje wijn bij de open haard of genieten van een
lekker stukje vis. Naast het restaurant zit een grote kinderspeelplaats. Informeer bij
de receptie naar de openingstijden van het restaurant.

Internet
Wij bieden draadloos internet aan op het kampeerterrein. Tickets zijn te verkrijgen bij
de receptie. Rond de receptie en het duinpaviljoen is er een gratis
internetverbinding. Zo kunt u met een lekker kopje koffie even uw e-mail checken.
Houdt u er rekening mee dat het internet wat aangeboden wordt, net even iets
anders functioneert als thuis. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk te streamen en zal
het net even iets langer duren voordat een pagina is geopend.

Fietsverhuur
Wilt u de duinen of omgeving verkennen per fiets? Kom dan eens langs
bij onze fietsverhuur van Behind the Beach! Behind the Beach heeft een
groot assortiment! Van tandems tot toerfietsen met 7 versnellingen. De
fietsverhuur vindt u naast het receptiegebouw en is dagelijks geopend.

Recreatieteam
Het Recreatieteam is aanwezig tijdens de vakantieperiodes. Van knutselen, vliegeren,
zandkastelen bouwen en kampvuuravonden. Kom eens langs bij Zep’s Zone. Alle
kinderen zijn welkom. Voor de exacte programma’s kijk hier.

Wellnessbus
In de Wellnessbus kunt u terecht voor diverse
schoonheidsbehandelingen, yoga, massages en er is een kapster
aanwezig. De bus staat op de Wellness spot, in de Kuil (ter hoogte van
kampeerplaats 775). Voor reserveringen van behandelingen en meer
informatie kijk hier.
Uiteraard is er nog veel meer op ‘de Lakens’. Dit kunt u nalezen in onze welkomstmap die u
ontvangt bij aankomst. U kunt het natuurlijk ook nazien op onze website.

Buiten de camping
Ook mag u natuurlijk de omgeving niet vergeten! Een kleine greep uit al het leuks.

Steden
Een dagje Zandvoort, Haarlem of Amsterdam. Goed te bereiken met het openbaar vervoer of
met de fiets. Maar vergeet ook Alkmaar niet, met de bekende Kaasmarkt. Deze Oudhollandse steden met vele winkels, attracties en evenemententen zijn zeker een bezoekje
waard. En denkt u ook aan de bekende musea zoals: Frans Hals en het Teylers in Haarlem?

Kennemerduinen
Fietsend door de duinen de omgeving verkennen. Bijvoorbeeld naar de sluizen van IJmuiden
of bezoek de nabij gelegen dorpjes met leuke winkeltjes, terrasjes en locale specialiteiten, te
bereiken door middel van een mooie tocht door het duingebied.Op de receptie verkopen we
fiets- en wandelkaarten van de omgeving. Loop gerust eens langs en informeer hiernaar.

Bezoekerscentrum de Kennemerduinen
Gelegen aan het begin van de Zeeweg in Overveen. Leuk voor jong en oud: gedurende het
hele jaar worden er diverse evenementen georganiseerd. Voor het actuele programma en
informatie kijk hier.

Tip met kleine kinderen
Linnaeushof. Europa’s grootste buitenspeeltuin. Meer informatie en
openingstijden kijk hier.

In de receptie hebben wij nog veel meer leuke informatie en folders liggen die u mee kan
nemen. Wandel eens binnen! We informeren u graag.
Nogmaals veel plezier met de voorbereiding van uw vakantie. Wij kijken uit naar uw bezoek!
Liefs vanuit Bloemendaal aan Zee,
Team ‘de Lakens’

