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Heerlijk weekend weg en verblijf in luxe appartement in Egmond
aan Zee

Weekend genieten in Egmond aan Zee
Op 4 minuten rijden van het strand in Egmond aan Zee liggen deze nieuwe en bijzondere appartementen. In alle appartementen heeft u alle
ruimte die u nodig heeft en zijn ze uitermate geschikt voor gasten met een scootmobiel, rollator of (elektrische) rolstoel doordat de
appartementen onder andere volledig drempelvrije zijn, hoog-laag bedden hebben en een verstelbaar keukenblok. Er zijn 2, 4, 6 en
8-persoons appartementen.
Boek ook een heerlijk appartement en beleef het vakantiegevoel in Egmond aan Zee.

Keuze uit ruime vakantieappartementen
Aan de duinrand van Egmond aan Zee vindt u 25 nieuwe en ruime vakantieappartementen, geheel drempelvrij en van alle gemakken
voorzien. De gehele accommodatie is volledig aangepast en daarmee uniek in het Hollandse kustgebied.
In alle appartementen heeft u alle ruimte die u nodig heeft. Ook met een scootmobiel, rollator of (elektrische) rolstoel.
2-Persoons appartement is 62 m2.
Woonkamer en open keuken: een ruime zithoek met tv, eettafel, in hoogte verstelbaar keukenblok, elektrische kookplaat, koelkast en
combimagnetron, vaatwasser, Nespresso-apparaat en waterkoker.
Badkamer: dubbele wastafel in 2 hoogtes, 2 douches, opklapbare douchestoel aan de wand, in hoogte verstelbaar toilet met
wandbeugels.
Slaapkamer is voorzien van twee bedden, waarvan min. 1 hoog-laag bed. Een papegaai heeft u op aanvraag tot uw beschikking. In de
badkamer vindt u een dubbele wastafel in twee hoogtes en twee douches, waarvan één met een opklapbare douchestoel en een in
hoogte verstelbaar toilet met wandbeugels. Papegaai op aanvraag beschikbaar.
Overig: volledig drempelvrij, balkon van minimaal 10m², gratis wifi, bereikbaar per lift, 1x per verblijf schoon bed- en badlinnen.

4-Persoons appartement is 72 m2.
2 Slaapkamers: 2 hoog-laag bedden, 2 éénpersoonsbedden, papegaai op aanvraag beschikbaar.
Woonkamer en keuken: ruime zithoek met tv, eettafel, in hoogte verstelbaar keukenblok, elektrische kookplaat, koelkast en
combimagnetron, vaatwasser, Nespresso-apparaat en waterkoker.
Badkamer: dubbele wastafel in 2 hoogtes, 2 douches, Opklapbare douchestoel aan de wand, in hoogte verstelbaar toilet met
wandbeugels, extra toilet gescheiden van de badkamer.
Overig: volledig drempelvrij, balkon van minimaal 10m², gratis wifi, bereikbaar per lift.

6-Persoons appartement is minimaal 157m2.
Het 6-persoonsappartement bestaat uit een aan elkaar geschakeld 2- en 4-persoonsappartement. Dit betekent dat u de beschikking heeft over
4 hoog-laag bedden en 2 eenpersoonsbedden, verdeeld over 3 slaapkamers, en over 2 badkamers, 1 extra toilet, 2 woonkamers en 2
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keukens.
3 Slaapkamers: 4 hoog-laag bedden , 2 éénpersoonsbedden, Papegaai op aanvraag beschikbaar
2 Woonkamers en 2 keukens, per woonkamer en keuken: ruime zithoek met tv, eettafel, in hoogte verstelbaar keukenblok, elektrische
kookplaat, koelkast en combimagnetron, vaatwasser, Nespresso-apparaat en waterkoker
2 Badkamers, per badkamer: dubbele wastafel in 2 hoogtes, 2 douches, opklapbare douchestoel aan de wand, in hoogte verstelbaar
toilet met wandbeugels, extra toilet gescheiden van de badkamer.
Overig: volledig drempelvrij, 2 balkons van minimaal 10m², gratis wifi, bereikbaar per lift, 1x per week schoon bed- en badlinnen

8-Persoons appartement is minimaal 184 m2.
Het 8-persoonsappartement bestaat uit 2 aan elkaar geschakelde 4-persoonsappartementen. Dit betekent dat u de beschikking heeft over 4
hoog-laag bedden en 4 eenpersoonsbedden, verdeeld over 4 slaapkamers, en over 2 badkamers, 2 extra toiletten, 2 woonkamers en 2
keukens.
4 Slaapkamers: 4 hoog-laag bedden , 4 éénpersoonsbedden, papegaai op aanvraag beschikbaar.
2 woonkamers en keukens, per woonkamer en keuken: ruime zithoek met tv, eettafel, in hoogte verstelbaar keukenblok, elektrische
kookplaat, koelkast en combimagnetron, vaatwasser, Nespresso-apparaat en waterkoker.
Twee badkamers, per badkamer: dubbele wastafel in 2 hoogtes, 2 douches, opklapbare douchestoel aan de wand, in hoogte verstelbaar
toilet met wandbeugels, 2 extra toiletten gescheiden van de badkamers
Overig: volledig drempelvrij, 2 balkons van minimaal 10m², gratis wifi, bereikbaar per lift, 1x per week schoon bed- en badlinnen

Extra faciliteiten bij uw verblijf
Er is een fysiotherapiepraktijk in huis. Boek voorafgaand aan uw verblijf een behandeling bij één van de fysiotherapeuten van
Fysiotherapie Ronde, met een breed scala aan specialisaties.
In samenwerking met Restaurant Natuurlijk uit Egmond aan Zee is het mogelijk om uw diner in uw appartement bezorgd te krijgen. Het
restaurant, waar biologische en duurzame producten centraal staan, heeft een gevarieerde menukaart die u in uw appartement kunt
vinden.
Er is een ruime parkeergarage voor alle gasten. Hier kunt u gratis parkeren vanaf aankomstdag om 15.00 uur tot op uw vertrekdag tot
11.00 uur. De doorrijhoogte is 2.45 meter. In Egmond aan Zee zelf is het wel betaald parkeren van 1 maar tot 31 oktober.
In onze rolstoeltoegankelijke fitnessruimte vindt u moderne fitnessapparatuur waarmee u ook tijdens uw vakantie uw sport- of
krachtoefeningen kunt blijven doen. Voor u als gast is deze ruimte gratis te gebruiken en dagelijks open van 08.00 tot 22.00 uur.
Bij De Egmonden kunt u ook genieten in de infraroodcabine. Heerlijk om op te warmen na een winterse strandwandeling of om tot rust
te komen na een dagje winkelen. De infraroodcabine is uiteraard ook rolstoeltoegankelijk. U kunt de infraroodcabine gebruiken op basis
van beschikbaarheid.
In een aantal van onze appartementen is uw hulphond van harte welkom. Wij vragen u om uw hulphond bij uw reservering aan te
melden.
Bij de appartementen zijn strandrolstoelen verkrijgbaar zodat u ook met uw rolstoel heerlijk het strand op kunt.

Bij dit Weekendarrangement in Egmond aan Zee is inbegrepen:
Aankomst vrijdag vanaf 15.00 uur en vertrek maandag uiterlijk 11.00 uur
3 Overnachtingen
Toeristenbelasting
Eindschoonmaak
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Gratis parkeren in de ruime parkeergarage
Wifi in het appartement
Gebruik fitnessruimte
Gebruik infraroodcabine

Prijzen per appartement
Laagseizoen: 4 januari t/m 11 februari, 1 maart t/m 22 april en 1 november t/m 23 december.
Prijs: € 399,00 voor een 2-persoons appartement.
Prijs: € 549,00 voor een 4-persoons appartement.
Prijs: € 948,00 voor een 6-persoons appartement.
Prijs: € 1098,00 voor een 8-persoons appartement.

Middenseizoen: 1 t/m 3 januari, 12 t/m 28 februari, 23 april t/m 1 juli, 4 t/m 31 oktober en 24 t/m 31 december.
Prijs: € 540,00 voor een 2-persoons appartement.
Prijs: € 735,00 voor een 4-persoons appartement.
Prijs: € 1275,00 voor een 6-persoons appartement.
Prijs: € 1470,00 voor een 8-persoons appartement.

Hoogseizoen: 2 Juli t/m 3 oktober
Prijs: € 645,00 voor een 2-persoons appartement.
Prijs: € 975,00 voor een 4-persoons appartement.
Prijs: € 1620,00 voor een 6-persoons appartement.
Prijs: € 1950,00 voor een 8-persoons appartement.

Feestdagen: 8 t/m 10 januari, 2 t/m 4 april, 14 t/m 16 mei, 21 t/m 23 mei
Prijs: € 720,00 voor een 2-persoons appartement.
Prijs: € 1065,00 voor een 4-persoons appartement.
Prijs: € 1785,00 voor een 6-persoons appartement.
Prijs: € 2130,00 voor een 8-persoons appartement.

De prijzen van de appartementen zijn geldig in 2021.
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