Pipowagen op het Strand, wat moet u weten:
Er zijn een aantal zaken welke goed zijn om te weten wanneer u bij ons op het strand komt slapen.
Deze vertellen wij u graag.
In- en uitchecken
 Inchecken kunt u vanaf 15:00u.
 Parkeren kunt u op het park, waarna het nog zo’n 10 minuten lopen (1,5 km, deels over het
onverharde zand) is naar het strand waar de Pipowagens staan.
 Bagageservice, tijdens het inchecken kunt u, uw bagage bij ons afgeven. Wij zorgen er voor
dat uw bagage tussen 18:00 uur en 19:00 uur op het terras van uw pipowagen bezorgd
wordt.
 Late incheck, komt u later aan dan 17:30u dan vragen wij u voor 17:00u telefonisch contact
met ons op te nemen via +31(0)174 443 450. Wij kunnen u dan uitleggen hoe u kunt
inchecken indien de receptie gesloten is en wat te doen met uw bagage
 Uitchecken is om 9:15u. Onze medewerkers zullen dan klaarstaan om uw bagage te
vervoeren naar de receptie.
Bereikbaarheid
Komt u met de auto, dan parkeert u uw auto op ons park en wandelt u door de duinen (650m) naar
het strand.
Neemt u de fiets mee? De kunt u uw fiets boven aan het strand in het algemene fietsenrek
neerzetten, zet hem wel goed op slot.
Het is niet toegestaan over het terrein van de zeilvereniging en de reddingsbrigade te lopen ook niet
als het hek open staat.
Bij te boeken extra’s:
 Bolderwagen, om toch alvast wat spullen meenemen naar het strand kunt u bij onze receptie
een bolderwagen huren. Voor een bolderwagen betaald u €4,00 per dag en €25,00 borg.
 Extra’s zoals; handdoeken, keukenlinnen en/of dagelijks verse broodjes kunt u nu al doen via
de mail of telefonisch.
Het leven op het strand
Op het strand hoor je de wind, het constant rollen van de golven, de meeuwen, het klapperen van
vlaggenmasten. Bij mooi weer is het ineens druk op het strand met zonaanbieders, spelende
kinderen en gezellige muziek. De pipowagens staan naast strandpaviljoen de Pit. Hier geven ze soms
wel eens een feestje. Informeer bij ons of bij de Pit of er een feestje is tijdens uw verblijf.
Laten wij er in elk geval voor zorgen dat anderen geen last van ons hebben en de omgeving mooi
schoon achterlaten.

