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Wind door je haar, 
zon op je gezicht, 
de kom dampende 
snert na afloop: 
van een winterse 
wandeling, zoals 
in Hollands Duin, 
knapt iedereen op. 

wandeling
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TI
P VAN DE AUTEUR

3x mét kinderen

1 LANDROVER SAFARI 
 Met de boswachter 

reeën spotten? Stap in een 
Landrover, neem je verrekij-
ker mee en beleef dit stoere 
avontuur in Hollands Duin 
samen met Staatsbosbeheer. 
www.staatsbosbeheer.nl 

2 SCHAATSEN AAN ZEE
Naar restaurant Zuider-

bad ga je voor het heerlijke 
eten, maar tot eind januari 
ook om er te schaatsen! De 
plek is dan omgebouwd tot 
knus kerstdorp. noordwijk-
winterwonderland.nl 

3 KABOUTERPAD 
Met kinderen op pad? 

Kies voor de speelse kabou-
terroute door de duinen of 
het bos. De houten kabou-
tertjes onderweg wijzen je de 
weg. www.staatsbosbeheer.
nl 

ist je dat we in Nederland ook 

een ‘Grote 5’ hebben, net als 

wanneer je op safari gaat in het 

buitenland?’ Wij schudden ons 

hoofd: nee, deze stadse meiden 

hebben geen idee. Boswachter Mark Kras van Staats-

bosbeheer somt enthousiast op wat we vandaag tijdens 

onze ‘snertwandeling’ tegen zouden kunnen komen: 

een ree, een damhert en met veel mazzel ook een zee-

hond, maar die kans is kleiner. 

Met mijn vriendin bezoek ik Hollands Duin, een prach-

tig natuurgebied bij Noordwijk. We banjeren door een 

heerlijk stuk woeste natuur richting de Noordzee.  

‘Koperwieken!’ roept Marks collega Joel dan opeens. 

‘Je hoort dat aan die typische hoge roep. Psriiiihhh! Let 

op hun koperrode oksels. En kijk daar eens, boven die 

duin: een damhert. Wat een gewei!’ 

Het is maar vier kilometer, deze schitterende wande-

ling door de duinen en over het strand. Maar als we na 

een paar uur boven onze kommen hete erwtensoep zit-

ten,  hebben we het gevoel dat we in een andere wereld 

zijn geweest. 

EROPUIT – NOORDWIJK

 DOWNLOAD ONZE NOORDWIJK 
WANDELROUTE (+ NOG 10 ANDERE 

WINTERROUTES): ANWB.NL/WINTERROUTES

3x zónder

1 WELLNESS
  In en rond Noordwijk vind je 

prima wellnessmogelijkheden. Sto-
men, dobberen, scrubben...heerlijk 
op een winterse dag. Tips: Aqua en 
Sauna Oranje en Huis ter Duin.  

2 LEKKER SHOPPEN 
In de Hoofdstraat in Noordwijk, 

op slenterafstand van het strand, is 
het zeven dagen per week heerlijk 
winkelen. En natuurlijk even genieten 
van koffie en gebak, bijvoorbeeld bij 
lunchroom De Smaakmaker. 
 

3 MUSEUM 
In Museum Engelandvaarders 

leer je alles over de mensen die tij-
dens de Tweede Wereldoorlog uit be-
zet Nederland ontsnapten om vanuit 
Engeland de strijd voort te zetten. 
www.museumengelandvaarders.nl

Resi Lankester
‘Halverwege Zand-
voort en Noordwijk 
vind je Nederzandt. 
Een lounge-gastvrij-
punt aan zee, met 
knetterend houtvuur.’
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              LEDEN
AANBIEDING

D
eze uitvoerder is aangesloten bij AN

VR, SGR en Calam
iteitenfonds

Hoe langer je ANWB-lid bent,
hoe meer gratis extra’s je krijgt.

Wat krijg je?
Overdag wandel of fiets je door het duin-
gebied bij Noordwijk en vervolgens door 
het mooie polderlandschap met boer-     
derijen en bollenvelden. ’s Avonds geniet 
je aan de boulevard of in een van de pavil-
joens op het strand van een hapje en een 
drankje en een prachtige zonsondergang. 
Je verblijft in het viersterrenhotel Golden 
Tulip Noordwijk Beach, gelegen op de  
boulevard van Noordwijk. Het hotel be-
schikt over een gezellig restaurant en een  
zwembad met sauna en stoombad.

 BLAUW  
• 2 nachten in Hotel Golden Tulip        
Noordwijk Beach 
• 2x uitgebreid ontbijtbuffet 
• gratis gebruik van de relaxruimte 
• gratis wifi 
+ een ansichtkaart inclusief verzendkosten 
(1x per kamer) 
BRONS 
+ welkomstdrankje naar keuze (koffie, 
thee, fris, bier en wijn) 
ZILVER 
+ late check-out om 13.00 uur 
GOUD 
+ entree tot Museum Engelandvaarders 
 PLATINA 
+ een driegangendiner in het hotel (aan-
komstdag)

Wat kost het?
Aankomst zondag t/m donderdag
1 jan. t/m 19 mrt. € 85,-
20 mrt. t/m 30 apr. € 139,-
Aankomst vrijdag en zaterdag
1 jan. t/m 19 mrt.  € 99,-
20 mrt. t/m 39 apr.  € 159,-
 
Verblijf is ook mogelijk in het Radisson Blu 
Palace Hotel aan zee v.a. € 119,- p.p. of in 
NH Leeuwenhorst v.a. € 95,- p.p.
 
Ga je mee? 
Boek op anwb.nl/k1noordwijk of bel 
ANWB Ledenreizen op 088-269 02 69, 
keuzenr. 5

Bovenstaande prijzen zijn p.p. o.b.v. beschikbaarheid 
in een 2-pers.kamer landzijde. Vanafprijs 1-p.k € 135,-. 
Incl. CO2-compensatie. Excl.:  toeristenbel. € 2,15 
p.p.p.n. (ter plaatse te betalen), res.kosten € 25,- p.b.

3-daagse strandvakantie Noordwijk

KOM TOT RUST AAN DE KUST
Uitwaaien aan de Nederlandse kust is heerlijk. Voel de wind door je haar, proef de zilte 

zeelucht en ervaar de rust aan de kust bij Noordwijk. 
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