nes
ternaard
harlingen

callantsoog groote
sint maartenszee keeten
schoorl
bergen
bakkum
wijk aan zee
velsen-noord

’s gravenzande
oostvoorne
domburg
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langevelderslag
katwijk
kijkduin
monster

westerschouwen
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Uitwaaien
aan zee

Van de wadden tot Zeeuws-Vlaanderen
Met leuke aanbiedingen!

Zandvoort, Scheveningen
en Renesse zijn zo’n
beetje de bekendste
badplaatsen van ons
land. Hartstikke gezellig,
maar iets nieuws
Mrs. Magazine:
“Langevelderslag?
Groede? Ik kende het
niet hoor!”

ontdekken is ook fijn.
Dus presenteren we hier:
23 verborgen pareltjes!
Nou ja, verborgen, het
blijft wel Nederland hè.

Libelle weekendjes weg
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Ternaard
Design aan de dijk

Harlingen

Een visje in de haven

Ameland
Zee van tijd in Nes
Het Amelandse dorpje Nes is
een gezellig plaatsje met winkels,
restaurants en mooie oude huisjes. Het strand is er breed, er is
genoeg ruimte voor iedereen. In
Nes ligt hotel-restaurant Zee van
Tijd, een sfeervolle plek om te logeren of te eten. Tip: hier maken
ze een lekkere sladressing.
Neem vooral een flesje mee naar
huis. zeevantijd.nl

In 1860 was dit al een herberg.
Anno 2014 is Herberg de Waard
van Ternaard een intiem design
hotel. Zwemmen kan bij de
strandjes aan het Lauwersmeer,
in Oostmahorn. Wadlopen of
fietsen kan ook en de veerboot
naar Ameland en Terschelling ligt
op nog geen 10 minuten rijden.
herbergdewaard.nl

Noord-Holland. Schoon en heerlijk rustig. Zelfs op de allerdrukste
dagen is hier een plekje te vinden.
Naar strandpaviljoen Klavertje
Vier ga je om wat te drinken.

Libelle-aanbieding

Libelle-aanbieding

Drie dagen uitwaaien
op Ameland!
Voor € 125,-

fietsen voor € 99,1 overnachting bij Herberg
de Waard van Ternaard inclusief
ontbijt
3 gangen-verrassingsmenu met lokale ingrediënten
1 dag fietshuur geldig van
15 aug tot 20 dec 2014
prijs
p.p. o.b.v. beschikbaarheid en
voor 2 personen. Vermeld ‘Libelle
fietsarrangement’ bij boeking.

*

nachten in een van de suites
*van2Zee
van Tijd
* 2x ontbijt
*
gratis Rituals-producten,
*Nespresso-koffie en Art-tea op
de kamer
gratis wifi
gratis
*
*
plattegrond van Ameland
alleen doordeweeks geldig*
(buiten vakantie- en feestdagen)
van sep tot eind nov 2014.
Aankomst op zo t/m wo.
Voor aankomst op do t/m za
geldt een toeslag van € 100,Prijs p.p. o.b.v. beschikbaarheid en voor 2 personen.

*
*
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Je neemt er de boot naar Vlieland of Terschelling maar
het oude havenstadje Harlingen zelf is ook de moeite
waard en… het heeft een strandje! Eetcafé Nooitgedacht
is een leuk adres. Wie langer blijft en meer trek heeft,
haalt een visje bij Tjotter in de Noorderhaven. En heel
spectaculair is een nachtje slapen in een vuurtoren.
Of: in de havenkraan! Kost wat, maar dan heb je ook
een ervaring om nooit meer te vergeten.
eetcafenooitgedagt.nl, vuurtoren-harlingen.nl

*

*

*

Groote Keeten
Breed, schoon en rustig
Groote Keeten is een heel klein
dorpje maar het heeft wel het
breedste zandstrand van heel

Bij Callantsoog
Een strandlodge
bij het Zwanenwater
Het Zwanenwater bij Callantsoog is een beschermd natuur
gebied met een groot, natuurlijk duinmeer. Aan de rand van
dit natuurgebied ligt een klein
vakantiepark met leuke strandlodges. Het betere kamperen,
zeg maar. Slapen in een bedstee, douchen in je eigen badtent, fikkie stoken in de hout
kachel. Het is loopafstand van
het strand van Callantsoog.
En bij Strandrestaurant Woest
kun je lekker eten of een drankje
doen. duynpark.nl, woest.nu

Libelle-aanbieding
10% korting op een verblijf in
Duinlodge of Strandlodge
inclusief uitgebreide lunch
bij strandrestaurant Woest
verwenpakket t.w.v. € 75,inclusief saunagebruik en lekker
nijen uit de streek
bij gebruik
van code LIBELLE2014 is
deze aanbieding te boeken via
info@duynpark.nl
korting voor
verblijf in sep of okt 2014 o.b.v.
beschibaarheid
één boeking
per adres.

*
*

*

*
*

Sint Maartenszee
In Hans en Grietje-stijl
Sint Maartenszee is een klein
badplaatsje met een breed zandstand. Er zijn twee paviljoens.
Overnachten kan bijvoorbeeld
in de houten huisjes op Parkje
Villa Holland: heel eenvoudig, in
rood, wit of blauw, en erg leuk,

'geheime' adresjes
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ideaal, Het
strand
als voortuin
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op 2 km van het strand. Vergeet
niet een bezoekje te brengen aan
Combitex. Deze winkels vol brocante en stoere zelfontworpen
meubels vind je in Burgervlotbrug
en in Noord-Scharwoude.
strandpaviljoensintmaartenszee.nl
villaholland.nl, com-anders.nl

de breedste en hoogste duinen
van het land. In dit prachtige
natuurgebied verhuurt Staatsbosbeheer twee bijzondere
vakantiehuisjes. De Sylvestris
en De blauwe reiger. Dat waren
vroeger woningen voor bosarbeiders en zijn al meer dan honderd
jaar oud. staatsbosbeheer.nl

Extraatje voor
Libelle-Lezeressen
Als u een houten huisje reserveert bij Villa Holland, staat er
bij aankomst een leuke attentie
voor u klaar. Bij boeking ‘o.v.v.
Libelle Special 2014’ doorgeven.
villaholland.nl

Schoorl
Een huisje in de duinen
Niet bang voor een beetje klimmen? De Schoorlse duinen zijn

daarmee de oudste camping
van Nederland. De camping ligt
midden in het Noord-Hollands
Duinreservaat. Het strand is er
heerlijk en relatief rustig, omdat
er een eigen opgang is die alleen
te voet of per fiets te bereiken is.
Op ‘Bakkum’ kun je een strandhuisje, duinlodge of tenthuisje
huren. Met je eigen tentje komen
kan ook. campingbakkum.nl

Libelle-aanbieding

Bakkum
 e oudste camping
D
van Nederland
Camping Bakkum viert dit jaar
het 100-jarig bestaan en is

30% korting
Nazomeren in je eigen tenthuisje op de oudste camping
van Nederland? Camping
Bakkum geeft 30% korting op
een verblijf in een tenthuisje
(midweek of weekend). De aanbieding is geldig van 15 aug t/m
31 okt o.b.v. beschikbaarheid,
o.v.v. ‘Libelle14’ bij reservering.

Wijk aan Zee
Pizza’s op het strand

Bergen
Rondje kunst
			

In Bergen streken in
de loop van de tijd veel
kunstenaars neer.
Het VVV heeft een kunstroutewandeling waarbij je langs
interessante plekken komt die met dat kunstenaarsverleden
te maken hebben. Het dorp heeft ook gezellige terrassen
en leuke winkeltjes. In Bergen aan Zee is strandpaviljoen
Noord een fijne en mooie plek.
vvvhartvannoordholland.nl, strandpaviljoennoord.nl

Wijk aan Zee is leuk. Met een
lekker breed strand en leuke
strandtenten zoals Beachclub
Sunseabar. Bij hotel-restaurant
Sonnevanck kun je lekker eten,
borrelen en in het weekend
genieten van muziekoptredens.
Restaurant Tarantella, een echt
Italiaans familierestaurant, bezorgt ook pizza’s op het strand.
sunseabar.nl
hotel-sonnevanck.nl
restaurant-tarantella.nl

Velsen–Noord
Grappige strandtenten
Het lijkt of je naar het eind van
de wereld gaat. Het Noordzeekanaal en Tata Steel aan de
ene kant, duinen met wind
molens aan de andere kant.
En daar is een breed strand met
een paar heel fijne strandtenten:
Timboektoe, Statler & Waldorf.
Het is ook een paradijsje voor
windsurfers.
timboektoe.org
statler-waldorf.nl

Langevelderslag Aan het eind
van een duinweg
Tussen De Zilk en Noordwijkerhout ligt het strand van Langervelderslag. Om op het strand
te komen rijd je twee kilometer
door de duinen. Aan het eind
van de weg is parkeergelegenheid voor € 3,- per dag (in het
hoogseizoen). Er zijn verschillende tentjes om wat te eten
en te drinken.

Libelle weekendjes weg
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’s Gravenzande
Een schoon strand

	Strand in de stad
Geen zee, wel sfeer
Nee, Amsterdam ligt niet aan zee. Maar een strand hebben ze wel: Blijburg. Met kindertheater op de zondag of
Friday Night Jazz. En er zijn meer steden waar stranden
zijn. In Amersfoort heb je Zandfoort aan de Eem, waar
kinderen kunnen struinen rond de pomp terwijl volwasse
nen in strandstoelen hangen. strandindestad.nl

Katwijk
Rust en reuring

bij slecht weer want dan is hij aan
het jutten. jutterskeet.nl

’s Gravenzande is een badplaats
in het Westland, bij Hoek van Holland. Al jaren worden de stranden
hier beoordeeld met 4 sterren:
zeer schoon. Er zijn leuke strandpaviljoens. Elements beach bijvoorbeeld, bij strandopgang Vlugtenburg. Parkeerplaatsen bij het
strand kosten maximaal € 4,- per
dag. Wel muntgeld meenemen.
elementsbeach.nl

Oostvoorne
Duurzaam aan Zee

Genieten van strand, het mooie
uitzicht, het gezellige Katwijk en je
eigen strandhuisje? Op het strand
van Katwijk staan strandhuisjes
die je kunt huren. Klein, maar
praktisch ingericht. Het allermooist is natuurlijk dat het strand
je voortuin is. Ideaal! kust.nu,
strandhuisjeswillyzuid.nl

Kijkduin
Strandjutten
Kijkduin is de tweede badplaats
van Den Haag (de eerste weet
u vast: Scheveningen). Een
kleinschalige, kindvriendelijke
badplaats. Parkeren kan gratis
in de woonwijken die achter het
strand liggen. In het weekend
kun je een kijkje nemen in de jutterskeet van Ome Jan, behalve
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Monster
Monster of toch
Ter Heijde?
‘Het familiestrand’ wordt Monster
genoemd of ‘het honden- of
zeehondenstrand’. Je hond mag
mee en regelmatig kun je er zeehonden spotten. Het is er weids,
rustig en ruig. Altijd volop betaalbare parkeergelegenheid en
hier en daar een strandtent zoals
The Coast. Ter Heijde, dat naast
Monster ligt, heeft ook prachtige,
rustige stranden. thecoast.nl

Midden in de duinen van
Oostvoorne ligt het duurzame
Restaurant Aan Zee. Een gebouw
met bijzondere architectuur.
Energie wordt er opgewekt uit
zon en wind, gekookt wordt er
op eikenhout. Ook nog: prachtig
uitzicht en lekker eten. De om
geving is er ruig, de stranden zijn
er rustig. aanzeeoostvoorne.nl

Westerschouwen
bij BurghHaamstede
Vlakbij de Neeltje Jans
Westerschouwen is een klein
dorp op Schouwen-Duivenland.
Maar het is ook de naam van
een natuurgebied dat achter de
duinen ligt. Vanaf het strand kun

je de stormvloedkering Neeltje
Jans zien. De stranden zijn er
ideaal voor wie even rust wil
hebben. De horeca is er dus ook
gematigd.

Domburg
Allure uit de
vorige eeuw
Domburg is de oudste badplaats van Zeeland, een beetje
chic en een beetje deftig. Bij
Het Badpaviljoen, uit 1889, helemaal gerestaureerd, kun je heerlijk eten. Het ligt in de duinen van
Domburg. In het dorp ligt Hotel
Bommeljé, een leuk familiehotel
met een huiselijke sfeer en een
strak interieur. De stranden zijn
mooi en schoon.
hetbadpaviljoen.nl, bommelje.nl

Westkapelle
Met een Frans accent
Op het uiterste westelijke puntje
van Walcheren ligt Westkapelle
met een vuurtoren die door veel
kunstenaars is vastgelegd. Voor
de frites- en viskraam onderaan

'geheime' adresjes

de dijk maken locals een omweg. Een leuke plek om te overnachten is Frankrijk-Noord, een
chambre d’hôte in een boeren
hof uit 1639 met een koetshuis
op een grote lap grond.
frankrijk-noord.nl

Vlissingen
Hallo, vrolijke huisjes!

Groede
Anders dan anders
Groede is een pittoresk en artistiek dorpje in Zeeuws-Vlaanderen.
Groede-Bad heeft mooie, rustige
stranden met het mooie strandpaviljoen Puur. Strandcamping
Groede verhuurt bijzonder vormgegeven strandhuisjes op het
strand. Echt anders dan anders.
strandpaviljoenpuur.nl
strandcampinggroede.nl

brede stranden
stille duinen
Libelle weekendjes weg
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Op het strand van Vlissingen
staat een rijtje vrolijke slaapstrandhuisjes. Om heerlijk
wakker te worden aan zee.
In Vlissingen vind je het
Zeeuws maritiem MuZEEum.
Restaurant ‘De gecroonde
liefde’ – dat naast het museum
ligt – is een heerlijke plek voor
de lunch of het diner.
muzeeum.nl
slaapstrandhuisjes.nl
degecroondeliefde.nl
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