
 

Laatste update 24 maart 2020 

Een lijst van accommodaties en overige organisaties met extra initiatieven en aangepaste 

voorwaarden omtrent het coronavirus. 

 

NOORDWIJK  

Bubbels Beach 
 
De verhuur van de Beachvilla’s blijft open, daar u heerlijk op het strand in uw eigen Beachvilla 
verblijft bent u nog steeds van harte welkom. Wij bezorgen desgewenst uw ontbijt, lunch of 
diner aan huis. www.bubbelsbeach.nl 
 

Bungalowparck Tulp en Zee 

Ons bungalowpark is gewoon open. Ons park is niet in een gebied met bijzondere 

veiligheidsrisico’s dan de landelijke maatregelen. Onze bungalows zijn vrijstaand en dat 

betekent dat er behoorlijk wat afstand zit tussen de bungalows. Gasten hoeven daardoor niet 

met elkaar in aanraking te komen. https://tulpenzee.nl/ 

 

Bungalow park de Gouden Spar 

Aan de rand van de gezellige badplaats Noordwijk, op een beschutte plaats achter de 

uitgestrekte duingebieden vindt u bungalowpark 'De Gouden Spar'. Voor hun gasten zijn zij 

geopend. https://www.goudenspar.com/nl/ons-bungalowpark/ 

 
Camping de Duinpan  
 
Wil jij even rustig werken?  Wij hebben privé chalet werkruimtes te huur in een stille omgeving 
en geen andere om je heen. – razendsnel internet – koffie/thee/water inclusief – 
lunchbroodjes kun je bij ons bestellen – eigen toilet – grote afgeschermde tuin – 100 meter 
van de duinen.  Euro 4,50 per uur  Euro 30 per dag.  

Wij zijn 7 dagen per week open van 08:00 tot 18:00 uur. Wil je een privé werkruimte huren, 
bel ons dan op tel: 0252 - 371726 https://www.campingdeduinpan.com/nl/   

 
Camping Le Parage 

De kleinschalige camping in Noordwijk is ruim opgezet en van alle gemakken voorzien, met 

moderne sanitaire voorzieningen, een wasserette, een babywasplaats en een ruime 

parkeerplaats op het terrein. Le Parage is een rustige charme camping en is geopend. 

https://www.sollasi.nl/le-parage/camping-noordwijk/ 

Bungalow Puik en Duin 

Bungalowpark 'Puik en Duin' is zeer mooi gelegen aan de rand van de duinen in Noordwijk 

aan zee. Het kijkt gedeeltelijk uit over de bollenvelden en ligt 900 meter verwijderd van het 
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Noordwijkse strand. Het is de perfecte locatie om te genieten van ruimte en rust op het 

Vakantiepark en van Noordwijk en omgeving. Wij zijn geopend voor gasten. 

https://www.puikenduin.nl/index.php/nl/ 

 

 

Camping de Wulp 

Vooralsnog kunnen recreanten met een vaste plaats die niet van het toiletgebouw afhankelijk 
zijn nog gewoon overnachten. 
Voor alle andere kampeerders gaat het campingseizoen zonder tegenbericht gewoon van start 
op 27 maart ’20. 
De ontwikkelingen omtrent het COVID 19 virus worden nauwlettend in de gaten gehouden en 
op in gespeeld om ten alle tijden aan de veiligheid en welzijn van onze gasten en medewerkers 
te kunnen voldoen. 
Wij nemen de ontwikkelingen omtrent het COVID 19 virus serieus en volgen de adviezen van 
het RIVM op. https://www.dewulp.com/nl/ 
 

Camping Relaxing Crow 
 
Zijn geopend voor hun gasten 
https://the-relaxing-crow.jouwweb.nl/ 
 

Golden Tulip Noordwijk Beach 

Een overnachting in ons hotel is nú te boeken voor € 79 inclusief uitgebreid ontbijtbuffet voor 
2 personen! Deze speciale deal is boekbaar t/m half mei. Kom jij bij ons tot rust? 
Bel ons gerust of stuur een e-mail voor het maken van een reservering. 
Telefoonnummer: +31 (0)71 – 361 92 05  
E-mail: reservations@goldentulipnoordwijkbeach.nl 
 
 
Grand Hotel Huis ter Duin 

Grand Hotel Huis ter Duin biedt een beperkt aantal kamerovernachtingen aan. Vanwege de 
maatregelen zijn helaas het MC Wellness, het Health Centre, Restaurant Latour, Brasserie La 
Terrasse, Breakers Beach House en de Van Diepeningen Lounge gesloten. De overheid 
staat het toe om u via roomservice uw ontbijt, lunch en diner te serveren. 
https://huisterduin.com/ 
 
 
Heeren van Noortwijck 
Wij verwelkomen onze gasten  met ons gratis uitgebreide ontbijt buffet .Voor de gasten 

bieden wij ook de mogelijkheid om te dineren in ons restaurant waar wij een heerlijk 3-gangen 

diner verzorgen voor € 27,50 https://www.heerenvannoortwyck.nl/nl 

Hotel Aan Zee 

Bij Hotel Aan Zee ben je aan het juiste adres om even te genieten aan de kust. Binnen 1 

minuut lopen ben je namelijk op het strand. Kijk op www.hotelaanzee.nl en/of bel voor een 

reservering op 0713612919. 

 
Hotel Astoria  

Heeft u geboekt of wilt u er toch even tussenuit dan bent u van harte welkom! 

https://www.hotelastoria.nl/ 

Hotel Villa Zeezicht 
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365 dagen per jaar genieten bezoekers aan Noorwijk van ons heerlijke dorp aan zee. 

Ondanks het Corona virus kan dag nog steeds. Hotel Villa Zeezicht volgt de richtlijnen van de 

RIVM op de voet en het nastreven van goede hygiëne staat bij ons normaliter al hoog in het 

vaandel. Kom naar Noordwijk en geniet van de rust die hotel Villa Zeezicht u biedt en waai 

lekker uit op het nabijgelegen strand, of maak een gezonde en oer-Hollandse 

strandwandeling. Wij zien u graag! https://hotelvillazeezicht.nl/ 

 

 

NoordwijkVakanties.nl  

De vakantiehuizen en vakantieparken van NoordwijkVakanties zijn geopend. Bekijk voor de 

verschillende mogelijkheden de website. https://www.noordwijkvakanties.nl/nl/contact 

 

 

Radisson Blue Palace Hotel 

Wij zijn uitsluitend open voor hotelgasten. Gasten mogen bij ons overnachten en kunnen de 

gehele dag roomservice bestellen (zonder extra room service kosten). Hiervoor hebben we 

een speciaal Room Service Menu samengesteld die de gasten meekrijgen tijdens check-in. 

Daarnaast hebben we veel aanpassingen gedaan in onze service om zo de RIVM richtlijnen 

te volgen. De openbare ruimtes zoals het zwembad, fitness, wellness, restaurant, kidsclub, 

bar zijn helaas gesloten.   

https://www.radissonhotels.com/nl-nl/hotels/radisson-blu-noordwijk-aan-zee 

Residence aan de Kust 

Een verblijf in één van onze luxe viersterren appartementen is genieten van de royale 

afmetingen (80 m²), de sfeervolle inrichting en de complete uitrusting. U ontdekt gelijk de 

veelbelovende ambiance zodra u binnenstapt in de ruime woonkamer, uitgerust met stijlvol 

meubilair in warme tinten. Via openslaande deuren komt u op uw eigen terras of balkon. We 

zijn geopend voor gasten. https://www.residenceaandekust.nl/appartementen 

SEA YOU Hotel  

De uitgestrekte duinen, bossen en het strand zijn de ideale plekken om te fietsen, 
moutainbiken of paardrijden. Maar natuurlijk ook om te wandelen of uit te waaien. 

Het team van Sea You Hotel Noordwijk staat altijd voor u paraat, we kijken uit naar uw komst 
want uw verblijf zal “onze zorg” zijn. https://www.seayouhotel.nl/ 

Topparken 

Onze vakantieparken zijn en blijven geopend!  

TopParken volgt de ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet. Wij hebben dagelijks 

contact met het RIVM en de GGD zodat wij altijd over de juiste en laatste informatie 

beschikken. Wij volgen hun adviezen strikt na. Op www.topparken.nl/coronavirus houden wij 

u op de hoogte m.b.t. de situatie op onze vakantieparken. Hier vindt u o.a. meer informatie 

over het omboeken van uw verblijf en onze voorzorgsmaatregelen. https://www.topparken.nl/ 

 

Vakantiepark Duinrust 

Wij Vakantiepark Duinrust zijn gewoon geopend. Wij bieden vrijstaande bungalows en chalets 

aan voor mensen die “even” uit hun eigen omgeving willen. Uiteraard zorgen wij zoals altijd 

voor goede hygiëne. www.vakantieparkduinrust.com 
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Villa de Duinen 

Villa de Duinen is één van de weinige boutique hotels in Noordwijk aan Zee. Met slechts 11 

hotelkamers, onderscheidt de Villa zich ook vanwege haar kleinschaligheid. Dus bent u op 

zoek naar de perfecte plek om te overnachten in Noordwijk (op loopafstand van strand, zee 

en duinen) om er een keer helemaal tussenuit te zijn en houdt u van comfort en persoonlijke 

aanpak, dan kunt u ons gewoon nog boeken. Verder bezorgen wij onze maaltijden aan huis 

voor de inwoners in Noordwijk https://www.villadeduinen.nl/restaurant-noordwijk-aan-zee 

 

Zorn Hotel Duinlust 

Wij zijn open voor onze gasten, wij hebben de ontbijtzaal aangepast zodat wij nog steeds het 

ontbijt kunnen blijven aanbieden. Verder is er de mogelijkheid voor de gasten om online hun 

diner te bestellen bij restaurants in de omgeving en dit in ons restaurant op te eten.  

https://hotelzorn.nl/ 

 

NOORDWIJKERHOUT 

 

 

Bungalow- en Caravanpark De Wijde Blick  is gewoon open. 

https://www.bungalowparkdewijdeblick.nl/nl/ 

Camping en Bungalow park Sollasi 

Wij zijn geopend. Camping en  bungalowpark zijn gelegen tussen de bollenvelden en aan de 

rand van bos en duin, op 2,5 kilometer afstand van het brede strand van Langevelderslag, 

nabij Noordwijk. 

U kunt hier heerlijk wandelen of fietsen, een strandwandeling maken en genieten van zon en 

zee. https://www.sollasi.nl/camping/camping-sollasi/  en 

https://www.sollasi.nl/bungalowpark/home/ 

NH Leeuwenhorst 

Hotel biedt kamers aan met roomservice voor ontbijt en avondeten. Contact via: 

nhleeuwenhorst@nh-hotel.com   

Vakantiepark Dunimar 

Wij kiezen ervoor om onze parken zoveel mogelijk open te houden, zodat u kunt blijven 

genieten van een verblijf midden in de natuur. De gezondheid van onze gasten en 

werknemers staat hierbij voorop. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en de lokale 

autoriteiten in andere landen. Dit betekent dat we de faciliteiten op onze parken voorlopig 

sluiten, zoals restaurants, zwembaden, de bowling en de Kids Club. Zolang dit zo is, zijn onze 

prijzen voor deze periode aangepast er compensatie. Voor meer informatie ga naar onze 

website. 

https://www.landal.nl/parken/dunimar#filter:eyJhIjoiMjAtMDMtMjAyMCJ9 

 

Deze lijst wordt dagelijks verzameld en samengesteld door Noordwijk Marketing. Voor vragen 

of wijzigingen, check bij de locatie zelf. Staat uw locatie en aanbod hier niet vermeld? Stuur 

de gegevens naar info@noordwijk.info.  
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