Op vakantie naar camping Duinhorst
In Wassenaar is camping Duinhorst gelegen naast renbaan Duindigt in
een natuurrijke omgeving. Op nog geen 5 kilometer afstand van het
strand van Scheveningen is deze camping de perfecte uitvalsbasis voor
zowel actieve vakantiegangers als rustzoekers.
Ook bieden steden als Den Haag (5 km), Leiden (16 km), Delft (17 km),
Rotterdam (30 km) en Amsterdam (54 km) vele interessante
mogelijkheden.
Onze camping is geopend van april tot en met september.
Helaas - huisdieren zijn bij ons niet toegestaan!!

Kamperen
Camping Duinhorst biedt voor
caravans en campers ruime
kampeerplaatsen van circa 85 m2.
Er is een 6 ampère stroomvoorziening en TV-aansluiting
aanwezig.
Voor wat extra luxe zijn er
comfortplaatsen. Deze plaatsen
zijn circa 100 m2, hebben een eigen
watervoorziening en beschikken
over 10 ampère stroomaansluiting.

Onze camping beschikt ook over een
aantal velden, speciaal voor tenten.
Er zijn voldoende idyllische plekjes al
dan niet onder de bomen.
Voor gezinnen zijn er extra ruime
tent-comfortplaatsen met eigen
stroom- en watervoorziening en
TV-aansluiting.
Voor een langer verblijf is een maandof seizoensplaats misschien iets voor u.
Caravan- en camperplaatsen graag
reserveren. Tentplaatsen kunnen bij
ons niet gereserveerd worden met
uitzondering van tent-comfortplaatsen.

Trekkershut
Voor een avontuurlijke overnachting in
een bosrijke omgeving beschikt camping
Duinhorst over een aantal
Trekkershutten-PLUS. Door de
doelmatige inrichting is de Trekkershut
geschikt voor maximaal 5 personen.
De inrichting van een Trekkershut
bestaat uit een Oostenrijkse bank met
twee stoelen, die samen de eethoek
vormen. Er zijn bedden, matrassen en
kussens. Voor een slaapzak en een
kussensloop moet u zelf zorgen. De
eenvoudige keuken is voorzien van
inventaris zoals serviesgoed, bestek,
pannen, koffiekan, theepot en fluitketel.
Verwarming zorgt in het voor- en najaar
voor extra comfort.
U maakt gebruik van de sanitaire
voorzieningen op het terrein in de
directe omgeving van de Trekkershut.

Voorzieningen
Receptie:
Bij de receptie kunt u terecht met al
uw vragen. U vindt er onder andere
informatiefolders van verschillende
attractieparken, musea en
bezienswaardigheden. Tevens zijn er
fiets- en wandelroutes beschikbaar.
Paviljoen Duinhorst:
In paviljoen Duinhorst vindt u het
restaurant en de snackcorner. De
menukaart biedt voor een redelijke
prijs voldoende variatie voor groot en
klein. U kunt hier ook darten,
biljarten, een kaartje leggen of
lekker ontspannen aan de bar.
Sanitair:
U kunt op de camping gebruik maken
van luxe verwarmde sanitaire
voorzieningen die meerdere keren
per dag worden schoongemaakt. Er is
een aparte doucheruimte voor de
kleintjes en voor minder validen is
een aangepaste doucheruimte met
toilet beschikbaar.

Fietsverhuur:
Geen fiets bij u? Camping
Duinhorst beschikt over een
ruime hoeveelheid dames-,
heren- en kinderfietsen
eventueel met een kinderzitje.
WiFi:
Op camping Duinhorst kunt u
tegen betaling gebruik maken
van WiFi. Bij de receptie is een
toegangscode verkrijgbaar.
Winkel:
Voor uw boodschappen kunt u terecht in
onze campingwinkel en natuurlijk is er
dagelijks vers gebakken brood.
Terras:
Vóór onze winkel is het terras.
Afhankelijk van het weer kunnen wij het
terras overkappen.
Wassen en drogen:
Er is een speciale was- en droogruimte
waar u ook kunt strijken.

Sport en spel:
Duinhorst is ook een echte familiecamping.
Voor de kleintjes zijn er diverse
speeltoestellen zoals klimrekken, glijbanen
en natuurlijk schommels. Verder is er een
tennisbaan, tafeltennistafel, jeu de boules
baan en een voetbalveld.

Zwembad:
U kunt gebruik maken van het
verwarmde buitenzwembad met
een apart peuterbad.
Animatie:
In het hoogseizoen is er een
professioneel animatieteam om de
kinderen te vermaken.

Contactgegevens:
Camping Duinhorst ****
Buurtweg 135
2244 BH Wassenaar
Telefoon +31 (0)70 3242270
(van 09.00 uur tot 19.00 uur)
Meer gedetailleerde informatie,
onze tarieven en de routebeschrijving
vindt u op www.duinhorst.nl
U kunt ook mailen naar
info@duinhorst.nl

Wassenaar/
Scheveningen

