Vakantieplezier…
voor mens en dier!

Camping ’t Noorder Sandt

www.noordersandt.ardoer.com

Strandhuisjes

de familie uitgebreid te dineren of eindeloos spelletjes te

Wil je de gezelligheid van kamperen maar liever met iets

spelen. In deze lodges zit een bedstee met daaronder een

meer luxe? Kom dan logeren in een van onze strandhuisjes.

superleuk speelhoekje voor de kinderen. Op de ruime

Op de camping staan verschillende huisjes die geschikt

veranda is het heerlijk vertoeven in het zonnetje. Onze

zijn voor 4, 5 of 6 personen. Alle strandhuisjes hebben een

lodges voor 2 personen zijn back to basic, 2 losse bedden,

keuken met 4-pits gaskooktoestel, magnetron, koelkast

een kledingkast en koelkast. Onder de luifel kan worden

en vaatwasser, een badkamer met douche en apart toilet,

genoten in de zon.

en een sfeervolle woonkamer met een flatscreen-tv. De
bedden zijn al opgemaakt als je aankomt, dus plof gelijk

Subtropisch zwembad

met een drankje neer op de loungebank op de houten

Wanneer het weer toch onverhoopt roet gooit in een

veranda en relax!

dagje strand en zee, kun je je altijd nog vermaken in ons
overdekte zwemparadijs. Tussen 8 en 9 uur ‘s morgens kun

Woodlodges

je rustig baantjes trekken, om 10 uur gaat ’t Spetternest voor

Een woodlodge is een soort luxe trekkershut voor 4

iedereen open. Ga lekker snel van de supergave glijbaan!

personen. Dit is ‘glamping’: comfortabel kamperen! In

Of wil je liever gezellig kletsen op de bubbelbank? Voor de

een woodlodge beschik je over een eigen badkamer met

allerkleinsten is er een kinderbad met leuke waterspuiters,

wastafel, douche en toilet. Daarnaast zijn de woodlodges

een dolfijnen-glijbaan en een heuse vuurtoren. Na het

ingericht met een keuken met 2-pits kooktoestel, spoelbak

zwemmen kunnen de kleintjes gelijk in bad of onder de

en koelkast, een tweepersoonsbed en een stapelbed en

kinderdouches in het zwembad. En dan schoon en fris

een tafel met stoelen. Het stapelbed is van de rest van de

naar bed!

ruimte af te sluiten door middel van een gordijn en er is
een flatscreen-tv aanwezig. Ook in de woodlodges zorgen

Minimanege

wij ervoor dat de bedden bij aankomst opgemaakt zijn,

Gek van paarden? Dan vind je minimanege De Sandthapper

zodat je vakantie gelijk kan beginnen!

vast te gek! Je kunt vrij rijden, een les nemen bij Arianne of
als je een ervaren ruiter bent, samen met haar een strandrit

Safarilodges

maken. Met je haren in de wind, galopperen door het zand,

Zon, zee, strand

Kamperen

Wij hebben verschillende safarilodges, 6 persoons,

langs het water, wie wil dat nou niet? Je moet wel eerst aan

’t Noorder Sandt is een echte familiecamping gelegen

Kom je gezellig kamperen? Dan kun je kiezen uit

8 persoons en leuke lodges voor 2 personen. De

Arianne laten zien hoe goed je kunt rijden, vergeet dus je

op 600 meter van het brede Noordzeestrand, verscholen

verschillende plaatsen:

safarilodges voor 6-8 personen zijn van alle gemakken

rijkleding niet!

achter een prachtige boomsingel, tussen de bollenvelden

- Basisplaats: deze plaatsen zijn 100 m² groot en

voorzien, ingerichte keuken, eigen sanitair met douche

waar ook zomerse bollen bloeien. Het Noord-Hollandpad

beschikken over 10 ampère stroom en kabel-tv. We

toilet en wastafel. In de gezellige living is ook een flat-

En heb je een eigen paard/ pony? Dan neem je die toch mee!

en de kano/ruiterpadroute Duinvliet lopen langs onze

hebben basisplaatsen in het open veld (met uitzicht

screen-tv aanwezig en een heerlijke grote tafel om met

Onze minimanege beschikt over pensionmogelijkheden.

camping.

op de bollenvelden en kanoroute) of meer beschut
op veldjes.

Wist je dat de Kop van Noord Holland jaarlijks de meeste

- Comfortplaats: deze plekken zijn ook 100 m²

zonuren heeft volgens het KNMI? Onze stad is zowel de

groot, en hier heb je naast 10 ampère stroom en

zonnigste als de droogste stad van Nederland!

kabel-tv ook een eigen water aan- en afvoer. Onze
comfortplaatsen zijn rustig gelegen in laantjes met

Dus kom wandelen door de duinen, loop met blote

verschillende speeltoestellen.

voeten door de branding en proef het zilte zout van

- Camperplaats: 60 m² grote plaatsen speciaal voor

de zee op je lippen. Fiets over de prachtige fietspaden

campers, met 10 ampère stroom en water aan- en

door de bollenvelden, duinen of over de dijk, of ontdek

afvoer.

de omgeving in een kano. Ook je huisdier is van harte
welkom!
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- Tentplaats: beschutte plaatsen speciaal voor tenten
van 80 m², met 10 ampère stroom.
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Je mag vrij gebruik maken van een kookeiland met vier

Hang-out

gasfornuizen en ovens, en na het koken kun je gezellig

Vooraan op de camping is een chill-plek waar

eten aan een van de vele picknicktafels binnen, of in de

jongeren elkaar kunnen ontmoeten en lekker kunnen

buitenlucht op het terras. Afwassen is daarna een makkie

‘hangen’. Deze plek ligt buiten gehoorafstand van de

met de vaatwasser die hier ook aanwezig is.

kampeerplaatsen.
Uniek en ideaal voor pubers die nog net even te jong

Foto: Peter van Aalst

Op avontuur

zijn om zelf op vakantie te gaan, en voor ouders die hun

Hé, ga je mee? Met het animatieteam is het nooit saai. ‘s

schatjes nog graag meenemen!

Ochtens knutsel je de coolste dingen en ’s middags doe je

In het hoogseizoen organiseert de Teenage-medewerker

mee met een gaaf spel: speurtochten, flessenvoetbal, een

hier kampvuren, barbecues en andere gezellige avondjes.

zeskamp niets is ons te gek!

Sanitair

Wifi

Comfortabel en schoon sanitair: in onze toiletgebouwen

Overal op onze camping kun je gratis wifi ontvangen

De Koepel en De Pyramide is bijna altijd iemand aanwezig

voor in ieder geval een apparaat. Bij aankomst krijg je

om ervoor te zorgen dat alles superschoon is en blijft.

hiervoor een code. Berichtjes en e-mail checken of even

Beide gebouwen hebben aparte ruimtes met toiletten,

iets opzoeken is zo mogelijk tijdens je vakantie.

’s Avonds komt de slaaptrein je halen om je naar ’t

Spelen

Schatertheater te brengen, waar Noor en Floor de gekste

Een airtrampoline, ook voor de allerkleinste, volleybalveld,

avonturen beleven. Daarna gaan de allerkleinsten naar

pannakooi, skatebaan, basketbalveld, klim- en klauter-

bed en is het voor de rest feest: disco, weerwolven,

toestellen, glijbanen, camping ’t Noorder Sandt heeft het

avondzwemmen, noem maar op!

allemaal.

douches en wastafels.
In De Koepel kun je daarnaast ook nog gebruikmaken van

Restaurant, snackbar of zelf koken in de ‘buitenkeuken’?

de familiedouche, een babyroom en invalidensanitair.

Het kan allemaal op ’t Noorder Sandt. In ons knusse

De Pyramide heeft naast een familiedouche en een

restaurant ‘’t Sandt’ kun je bijvoorbeeld terecht voor verse

babyroom ook kindervoorzieningen bestaande uit

vis of de inmiddels beroemde Manburger! Ook op ons

douches, toiletten en wastafels.

terras is het heerlijk vertoeven. Voor de kinderen is er

Bovendien hebben we sinds kort vaatwasmachines in de

natuurlijk een speciale kaart.

sanitairgebouwen: een schone en droge vaat in 5 minuten
en nooit meer ruzie wie de afwas doet!

De snackbar is in het hoogseizoen iedere dag geopend
voor patat en snacks, maar ook voor snoep en ijsjes.

Verhuur

Iedere ochtend worden er verse broodjes gebakken,

Onze camping ligt naast een prachtige kano-, fiets-,

heerlijke muffins en is er versgeperste jus d’orange.

wandel- en ruiterroute en ook door de duinen kun je
heerlijk fietsen. Wij verhuren fietsen maar ook voor

Kook je liever zelf? Dat kan in onze ‘buitenkeuken’!

kano’s en SUP (Stand Up Paddling) boarden kun je bij

In deze ruimte kun je nieuwe mensen ontmoeten en

ons terecht. En er zijn bolderkarren; makkelijk om al je

tegelijker tijd samen komen, terwijl de kinderen nog even

spullen mee te nemen voor een dagje strand.

buiten spelen.
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Dagjes uit
In de omgeving van camping ’t Noorder Sandt is genoeg
te doen voor jong en oud.

Wĳ zĳn lid van Ardoer! Lid van zĳn van Ardoer betekent dat we voldoen aan de hoge

Zo kun je in marinestad Den Helder (samen met de kids)
van alles ontdekken bij onder andere Fort Kijkduin, het

kwaliteitsnormen die gesteld worden. Zo moet iedere camping door de gasten beoordeeld

Reddingsmuseum en het Marinemuseum. Of pak de

worden met een 8.0 of hoger. En dat doen wĳ, en daar zĳn we trots op!

kano en vaar naar de prachtige Helderse Vallei, waar de
kleintjes diertjes kunnen bekijken en aaien, terwijl de

Wat is Ardoer? Ardoer is een landelĳk samenwerkingsverband van 32 kwaliteitscampings.

oudere kinderen klimmen en klauteren in de Klimvallei!
Een dagje Texel is gemakkelijk te doen vanaf de

Iedere camping heeft een geheel eigen karakter. Geen dertien-in-een-dozĳn veldjes om je tent

camping. Op de fiets of met de auto ben je zo bij de

op te zetten, maar kampeerplekken en verhuuraccommodaties die gegarandeerd zorgen voor

veerboot die ieder uur vanuit Den Helder vertrekt naar
dit Waddeneiland. Op Texel kun je heerlijk fietsen, naar
de zeehondjes kijken bij Ecomare of een bezoek brengen

Adresgegevens

een fĳne vakantie.

Camping ‘t Noorder Sandt

aan de Texelse bierbrouwerij.

Noorder Sandt 2 | 1787 CX Julianadorp aan Zee

Waar vind je Ardoer? De campings liggen verspreid door heel Nederland. Van de zilte stranden

Tel.: +31-(0)223-641266

in Zeeland tot aan de fruitbomen in de Betuwe en de uitgestrekte wateren in Noord-Holland. De

Op onze receptie vind je nog veel meer informatie over

noordersandt@ardoer.com

leuke uitjes!
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www.ardoer.com/noordersandt

keuze is reuze!
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Waar vind
je onze
campings?

Waarom boeken bĳ Ardoer?
Grootste aanbod aan 32 top
kwaliteitscampings in Nederland
Alle campings zĳn door onze gasten
beoordeeld met een 8.0 of hoger
Gevarieerd aanbod in kamperen
en verhuuraccommodaties
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