’t Noorder Sandt
Noord-Holland

Vakantieplezier
voor mens
en dier
Buiten zijn zoals jij dat wilt
Geen reserveringskosten
Persoonlijke gastvrijheid

www.ardoer.com/noordersandt

Camping ’t Noorder Sandt

‘Licht en water zijn mijn moedergrond’
Een gedicht, ons uit het hart gegrepen, van Maria
de Groot. Graag nodigen wij je van harte uit om het
bijzondere licht in het zonnigste stukje Nederland zelf
te ervaren. Wandel door de duinen, loop met blote
voeten door de branding en proef het zilte zout van
de zee op je lippen. Fiets over de prachtige fietspaden
door de bollenvelden, duinen of over de dijk, of ontdek
de omgeving in een kano. Ook je huisdier is van harte
welkom!
Zon, zee, strand
’t Noorder Sandt is een echte familiecamping gelegen
op 600 meter van het brede Helderse Noordzeestrand,

verscholen achter een prachtige boomsingel, tussen
de bollenvelden waar ook zomerse bollen bloeien. Het
Noord-Hollandpad en de kano/ruiterpadroute Duinvliet
lopen langs onze camping.
Kamperen
Kamperen op de plek met de meeste zonuren van
Nederland is altijd een feest natuurlijk! Volgens het
KNMI is onze stad zowel de zonnigste als de droogste
stad van Nederland!
Je kunt kiezen uit verschillende plaatsen:
- Basisplaats: deze plaatsen zijn 100 m² groot en
beschikken over 10 ampère stroom en kabel-tv. We
hebben basisplaatsen in het open veld (met uitzicht
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op de bollenvelden en kanoroute) of meer beschut op
gezellige veldjes.
- Comfortplaats: deze plekken zijn ook 100 m² groot, maar
hier heb je naast 10 ampère stroom en kabel-tv ook een eigen water aan- en afvoer. Onze comfortplaatsen zijn rustig
gelegen in laantjes met verschillende speeltoestellen.
- Camperplaats: 60 m² grote plaatsen speciaal voor
campers, met 10 ampère stroom en water aan- en afvoer.
- Tentplaats: beschutte plaatsen speciaal voor tenten van
80 m², met 10 ampère stroom.
Luxe kamperen in ons unieke strandhuisje!
Wil je de gezelligheid van kamperen maar liever met iets
meer luxe? Kom dan logeren in ons strandhuisje! Waan
je aan het strand in dit unieke huisje op de camping, dat
geschikt is voor maximaal 4 personen.
Het huisje is voorzien van twee slaapkamers, 1 met twee
eenpersoonsbedden die aan elkaar geschoven kunnen
worden, 1 met stapelbed. Kokkerellen en tafelen kun je
naar hartenlust in de keuken met 4-pits gaskooktoestel,
magnetron, koelkast en vaatwasser. Ook een badkamer, een
apart toilet en een flatscreen-tv ontbreken niet. Op de ruime
veranda kun je lekker luieren in een relaxte loungebank.
Subtropisch zwemparadijs
In ’t Spetternest is het genieten geblazen voor jong en oud.
Lekker snel van de supergave glijbaan en daarna meegevoerd

worden in de stroomversnelling, of liever relaxt kletsen in het
bubbelbad? Het kan allemaal. Er is ook een zwembadlift
aanwezig: is het trappetje te stijl of ben je mindervalide? Dan
kun je toch genieten van het warme water.
Voor de allerkleinsten is er een kinderbad met waterkikker
en mini-glijbaan. Na het zwemmen kunnen de kleintjes
gelijk in bad of onder de kinderdouches in het zwembad.
En dan schoon en fris naar bed!
Sanitair
Comfortabel en schoon sanitair: in onze toiletgebouwen
De Koepel en De Pyramide is bijna altijd iemand aanwezig
om ervoor te zorgen dat alles superschoon is en blijft.
Beide gebouwen hebben aparte ruimtes met toiletten,
douches en wastafels.
In De Koepel kun je daarnaast ook nog gebruikmaken van
de familiedouche, een babyroom en invalidensanitair.
De Pyramide heeft naast een familiedouche en een
babyroom ook kindervoorzieningen bestaande uit
douches, toiletten en wastafels.
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Verhuur
Onze camping ligt naast een prachtige kano-, fiets-,
wandel- en ruiterroute en ook door de duinen kun je
heerlijk fietsen. Wij verhuren fietsen en (snor)scooters,
maar ook voor kano’s kun je bij ons terecht! Ook leuk is
een bolderkar: makkelijk om al je spullen mee te nemen
voor een dagje strand.
WiFi
Je kunt overal op onze camping gratis WIFI ontvangen.
Bij aankomst krijg je een code die je op 2 apparaten kunt
aanmelden.
Restaurant, snackbar of koken in de ‘buitenkeuken’?
Het kan allemaal op ’t Noorder Sandt. In het restaurant
kun je bijvoorbeeld terecht voor een overheerlijke schnitzel
of de inmiddels beroemde Manburger! Voor de kinderen is
er natuurlijk een speciale kaart.
De snackbar/ minikiosk is iedere dag geopend voor patat
en snacks, maar ook voor snoep en ijsjes. Hier kun je ’s
ochtends ook versgebakken broodjes krijgen en je kunt er
terecht voor vergeten boodschapjes.

Spelen
Een airtrampoline, volleybalveld, pannakooi, skatebaan,
klim- en klautertoestellen, glijbanen, camping ’t Noorder
Sandt heeft het allemaal. Je verveelt je hier echt nooit!
Minimanege
Gek van paarden? Dan vind je minimanege De Sandthapper
vast te gek! Je kunt vrij rijden, een les nemen bij Arianne
of als je een ervaren ruiter bent, samen met haar een
strandrit maken. Met je haren in de wind, galopperen door
het zand, langs het water, wie wil dat nou niet? Je moet
wel eerst aan Arianne laten zien hoe goed je kunt rijden,
vergeet dus je rijkleding niet!
En heb je een eigen paard/ pony? Dan neem je die toch
mee! Onze minimanege beschikt over pensionmogelijkheden.
Bibliotheek/ lounge met infraroodsauna
Lekker ontspannen na een actieve dag op de camping, met
de voetjes omhoog een boek lezen bij de open haard… Of
’s avonds samen met je geliefde in de infraroodsauna en
daarna romantisch op een kleedje voor het vuur… Alles is
mogelijk in onze bibliotheek/lounge. Overdag geopend voor
iedereen, maar ’s avonds af te huren voor een onderonsje.

Kook je liever zelf? Dat kan in onze ‘buitenkeuken’! In deze
ruimte kun je nieuwe mensen ontmoeten en tegelijkertijd
samen koken, terwijl de kinderen nog even buiten spelen.
Je mag vrij gebruikmaken van een kookeiland met vier
gasfornuizen en ovens, en na het koken kun je gezellig
eten aan een van de vele picknicktafels binnen, of in de
buitenlucht op het terras.
Op avontuur
Hé, ga je mee? Met het animatieteam is het nooit saai. ’s
Ochtends knutsel je de coolste dingen en ’s middags doe
je mee met een gaaf spel: speurtochten, flessenvoetbal,
vossenjacht, kermis, niets is ons te gek!
’s Avonds komt de slaaptrein je halen om je naar het
Schatertheater te brengen, waar Noor en Floor de gekste
avonturen beleven.
Daarna gaan de allerkleinsten naar bed en is het voor de
rest feest: disco, volleybal, spooktochten, noem maar op.

www.ardoer.com/noordersandt
5

Camping ’t Noorder Sandt

Adresgegevens
Camping ’t Noorder Sandt
Noorder Sandt 2 | 1787 CX Julianadorp aan Zee
Tel. +31-(0)223-641266
noordersandt@ardoer.com
www.ardoer.com/noordersandt
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Welkom bij Ardoer.com!
Ardoer.com is een samenwerkingsverband tussen zelfstandige familievakantieparken op de mooiste plekken
van Nederland.
Kwaliteit en gastvrijheid staan bij ons
hoog in het vaandel. Naast goede
en bijzondere faciliteiten vind je veel
diversiteit bij de Ardoer parken.
Want waar de één het liefst de rust
opzoekt rond de tent of caravan,
wil de ander juist er op uit en overnachten in een luxe of avontuurlijke
verhuuraccommodatie. Bij de unieke
Ardoer.com familievakantieparken vind
je het allemaal en met de kwaliteit en persoonlijke service die je mag verwachten van een gastheer of gastvrouw met hart
voor hun gasten.

Persoonlijke gastvrijheid

En omdat ieder park uniek is met een eigen karakter, raak je bij Ardoer nooit uitgekeken!

Wije Werelt

’n Kaps

Hertshoorn

Bijzondere acommodaties
Westhove

Ginsterveld

Zwinhoeve

Grote variatie in ka mpeerplaatsen
Meer informatie en tarieven vind je op onze website. De Ardoer app is een handig
hulpmiddel voor tijdens je vakantie bij een Ardoer vakantiepark; download de app gratis!
Wil je leuk nieuws volgen en ben je fan van Ardoer?
Like ons via www.facebook.com/ardoer!
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Brabant
1 Duinhoeve
2 Herperduin
3 Kienehoef
4 Klein Oisterwijk
5 Reebok
6 Ullingse Bergen
7 Witven

Drenthe
1 Diana Heide
2 Reeënwissel
Limburg
1 Heldense Bossen

Overijssel
1 Akkertien op de Voorst
2 Rheezerwold
3 Holterberg
4 Noetselerberg
5 Kaps

Noord-Holland
1 Noorder Sandt
2 Sint Maartenszee

Zeeland
1 Duinoord
2 Ginsterveld
3 International
4 Julianahoeve
5 Meerpaal
6 Ons Buiten
7 Paardekreek
8 Pekelinge
9 Scheldeoord
10 Westhove
11 Wijde Blick
12 Zeeuwse Kust
13 Zwinhoeve
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Uitgestrekt Z eeland

Onvergetelijk Limburg
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Geen reserveringskosten

Eerlijk in prijs

Hoge kwaliteit

Kinderen tot 2 jaar gratis

