Recreatiecentrum De Zuidduinen
Zuidduinseweg 1
2225 JS Katwijk aan Zee (Z-H)
tel: 071-401 47 50
fax: 071-407 70 97
email: info@zuidduinen.nl
www.zuidduinen.nl
uw gastheer: Arie van Duijn
De Zuidduinen heeft 3 zusterbedrijven,
waar u tevens van harte welkom bent:
Delftse Hout
Korftlaan 5
2616 LJ Delft (Z-H)
tel: 015-213 00 40
fax: 015-213 12 93
www.delftsehout.nl

Zee en strand op steenworp afstand

Hoe komt u er?

Relaxen voor de tent!

Voor een mooie, unieke vakantielocatie zit u goed

Indrukwekkend. Dat is het eerste woord dat u te binnen
schiet op Recreatiecentrum De Zuidduinen.
En toegegeven, het decor hier in de duinen van Katwijk

bij Recreatiecentrum De Zuidduinen.
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is ook fantastisch.
Vanuit uw tent of caravan loopt u één duintje over en de
Noordzee, met een schitterend breed zandstrand, ligt aan
uw voeten! Op recreatiecentrum De Zuidduinen kampeert
u in beschermd natuurgebied. Geen massatoerisme, maar
een unieke plek in een uniek gebied, waar veel zorg aan
het behoud van de natuur wordt besteed. De verschillende
fiets- en wandelroutes zijn daarom -zeker voor natuurliefhebbers- een echte aanrader.
Recreatiecentrum De Zuidduinen is sfeervol en overzichtelijk ingedeeld. Er zijn 80 seizoenplaatsen voor caravans
en tenthuisjes, 200 toeristische staanplaatsen, zes mobile
homes en vier campinghutten.
Uw auto mag alleen bij aankomst en vertrek even het
terrein op. Daarna staat het ruime parkeerterrein bij de
ingang tot uw beschikking.
De Zuidduinen heeft een ideale ligging. U kunt er alle kanten uit. Heerlijk naar het strand, richting de gezelligheid
van Katwijk of naar één van de omliggende steden.

Mobile homes en Campinghutten
Heeft u geen tent, camper of caravan (meer) dan is een ‘Mobile home’ of ‘Campinghut’
misschien iets voor u. Deze zijn ingericht voor maximaal 4 personen.
Net een beetje meer luxe, maar toch midden
in de typerende gezelligheid van de camping.
Beide onderkomens zijn voorzien van kook- en
eetgerei, terrasmeubels en zelfs een tv. Voor de
sanitaire faciliteiten staat het moderne toiletgebouw ter beschikking. Het enige wat u mee
hoeft te nemen zijn bedlinnen en dekens, de
kussens zijn al voor u klaargelegd.

De Mobile home bestaat uit een woonkamer,
een volledig ingerichte keuken en twee aparte
slaapkamers (één met een tweepersoonsbed
en één met twee eenpersoonsbedden).
In de Campinghut zijn de woon- en slaapruimte
gedeeltelijk gescheiden; hierdoor hebt u meer
privacy. Het keukentje maakt deel uit van het
woongedeelte en is voorzien van 3-pits gasstel.
In het slaapgedeelte staan twee stapelbedden.

Maar er is nog een pluspunt: Katwijk is vanuit
alle windrichtingen gemakkelijk te bereiken.
U bereikt De Zuidduinen via de A44. Hier neemt u afslag 8
(Katwijk, N206) en vervolgens de afslag Katwijk aan Zee.
Volg hierna de borden Zuid-Boulevard. Vanaf hier wijzen
onze bewegwijzeringborden u de weg.
Vanaf station Leiden kunt u met het openbaar vervoer De
Zuidduinen gemakkelijk bereizen. De bussen 31, 35 en 41
stoppen op een paar minuten loopafstand.
Recreatiecentrum De Zuidduinen is geopend van 1 april tot
30 september. Informeert u eens naar onze speciale prijzen
in het voor- en naseizoen en naar de korting voor senioren.

Koningshof
Elsgeesterweg 8
2231 NW Rijnsburg (Z-H)
tel: 071-402 60 51
fax: 071-402 13 36
www.koningshofholland.nl
De Noordduinen
Campingweg 1
2221 EW Katwijk (Z-H)
tel: 071-402 52 95
fax: 071-403 39 77
www.noordduinen.nl

De Zuidduinen
Verrassend
&
Veelzijdig

Een recreatiecentrum waar de rust regeert
De rust die elders in Nederland steeds zeldzamer wordt, is hier gewoon te vinden.
De Zuidduinen ligt in een idyllische duinpan, een paar minuutjes wandelen
van het centrum van Katwijk. ’s Avonds hoort u alleen het ruisen van de zee.
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Van alles te doen voor iedereen
Recreatiecentrum De Zuidduinen heeft tal van voorzieningen te bieden. Of u nu uw
dagelijkse boodschappen wilt doen, of ’s avonds in alle rust een hapje wilt eten,
u hoeft het terrein niet eens af!

Rustige plekken
midden
in een idyllische
duinpan.

De dag begint al goed met de versgebakken
broodjes uit de supermarkt op de camping.
Maar ook voor de ochtendkrant, verse melk,
groenten en de overige dagelijkse boodschappen kunt u hier terecht. Voor de lekkere trek
staat De Zuidwester voor u klaar. Het is een
gastvrij restaurant waar het goed eten is voor
het hele gezin. U geniet er van een heerlijke
maaltijd, maar u kunt er ook terecht voor een
snack of een ijsje. Er staat ook een biljart, dus
ga gerust uw gang!
Het toiletgebouw is verwarmd en de sanitaire
voorzieningen zijn goed onderhouden en
schoon. Ook een wasserette ontbreekt niet
als u tussentijds een wasje wilt draaien.

In het hoogseizoen worden recreatieprogramma’s verzorgd door het recreatieteam. Overdag
houden zij zich voornamelijk bezig met de
jongste gasten. Elke week ligt er een recreatieprogramma klaar. Verder zijn er elke zondag
kerkdiensten op oecumenische grondslag.
Kinderen hebben het erg naar hun zin op
Recreatiecentrum De Zuidduinen. Wat wilt u
anders met het strand naast de deur. Ook op
het terrein zijn er verschillende voorzieningen,
wat dacht u van een speeltuin, tafeltennistafel en een jeu de boulesbaan? Voetballen,
vliegeren etc. kan uitstekend op het strand of
natuurlijk op de ‘Friesche Wei’ in de duinen,
gelijk naast de camping. Ook is daar de mogelijkheid om gezellig te picknicken.
Tennissen kunt u 250 meter verderop, op tennispark ‘Zee en Duin’. Meer hebt u toch niet
nodig voor een geslaagde vakantie?

Een krijsende meeuw die voorbij vliegt, herinnert u eraan dat er hier verder
geen enkel geluid hoorbaar is…
We hebben er alles aan gedaan om de rust op
het terrein te bevorderen. De autovrije opzet
van het terrein is hiervoor een van de belangrijkste factoren. Tussen 23.00 uur ’s avonds en
7.00 uur ’s morgens is de rust zelfs verplicht.
De leiding van De Zuidduinen is gastvrij, maar
treedt op tegen geluidsoverlast.
Huisdieren worden niet toegelaten. Misschien
een strenge maatregel, maar de meerderheid
van onze gasten stelt dit bijzonder op prijs.
Rust is één van de kostbare kleinoden van deze
gezellige familiecamping in de duinen. En dat
willen we graag zo houden!

Uw kampeerplaats is voorzien van elektriciteit
en tv-aansluiting. Zelfs WIFI (gratis) ontbreekt
niet. Vinden uw kinderen het leuk om over een
eigen tentje te beschikken naast die van papa
en mama? Bij voldoende ruimte -en na overleg
in de receptie- is het mogelijk om een klein
tentje of een shelter naast uw tent of caravan
te plaatsen.

Even een

Een plezierig detail is ook dat de zanderige
ondergrond voor een uitstekende drainage
zorgt. Zelfs na hevige regen heeft u geen last
van een drassige bodem of wateroverlast.

Lekker struinen door de duinen
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De gezelligheid van Katwijk
Ooit was de visserij de voornaamste inkomstenbron voor
de Katwijkers. Nog altijd hangt er de sfeer van weleer,
maar Katwijk heeft tegenwoordig veel meer te bieden.
Katwijk is een gezellig dorp met 60.000 inwoners en heel
veel voorzieningen. Niet alleen voor de bewoners zelf,
maar ook voor de vele toeristen. Binnen een paar minuten
wandelt u vanaf de camping naar het centrum.
In de zomer staat er veel op het VVV-programma: van vuurwerk tot reddingsdemonstraties, van natuurwandelingen
tot sportevenementen. Op de derde zaterdag van augustus
vindt het beroemde Katwijkse bloemencorso plaats. Verder
is er in de zomer elke week een toeristenmarkt. Het winkelcentrum is modern, met een mix van lokale winkels en
landelijke ketens.
In de binnenjachthaven heerst altijd een gezellige drukte.
Vanuit deze binnenhaven organiseert Rederij Triton
boeiende rondvaarten naar de Kagerplassen.
Zwemmen kan in Katwijk niet alleen in de zee, maar ook
in Aquamar, een subtropisch recreatiebad.

Vakantie vieren met de natuur als buur

