
Bungalow Ouddorp aan Zee 

Ouddorp

Met openhaard op loopafstand 
van het Noordzeestrand

 Gelegen aan de kust / 
 Goeree Overfl akkee 
 Geschikt voor maximaal 6 personen 

Meer informatie

Vakantie boeken
Deze of een andere vakantiewoning bij ons boeken? 
Dat kan via de website www.sbmvakanties.nl of stuur 
een mail naar secretariaat@sbmvakanties.com 
Liever direct contact? Bel dan ons secretariaat. 
Telefoonnummer: 088 20 29 000
maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur.

EEN VAN DE MOOISTE BADPLAATSEN 
VAN NEDERLAND
Een oase van rust en ruimte. Zo laat deze bestemming 
zich het beste omschrijven. Een paar jaar geleden werd 
Ouddorp aan Zee nog verkozen tot beste badplaats.
De redenen daarvoor zijn nog steeds duidelijk. De prach-
tige omgeving spreekt tot de verbeelding..

Ligging en omgeving
Noordzeepark Ouddorp aan Zee doet zijn naam eer aan: 
op loopafstand vindt u het Noordzeestrand. Ook het Gre-
velingenmeer en de Brouwersdam liggen nabij. Ouddorp 
zelf is een echte familiebadplaats.

Activiteiten
De omgeving leent zich uitstekend voor verschillende 
activiteiten. Sportief, cultureel of voor de kinderen, op 
Goeree-Overfl akkee vindt u het allemaal. Voor water-
sportliefhebbers wordt het nog moeilijk kiezen: kitesurfen, 
duiken, vissen, zeilen of zwemmen? Alles kan. U kunt 
natuurlijk ook gaan fi etsen of wandelen langs duinen, 
stranden, bloemenvelden en dijken.
De dynamische stad Rotterdam biedt volop winkel- en 
culturele mogelijkheden. Vlakbij Ouddorp vindt u Stel-
lendam, van oudsher een vissersplaats met een grote 
vissersvloot en visafslag. Bij de haven ligt de Haringvliet 
Expo, een permanente expositie over de Deltawerken op 
en rond Goeree-Overfl akkee.
De kinderen vermaken zich natuurlijk uitstekend op het 
strand. Maar u doet ze ongetwijfeld ook een groot plezier 
met een bezoek aan subtropisch zwemparadijs Port 
Zélande of diergaarde Blijdorp in Rotterdam.



Bungalow

Deze vrijstaande zespersoons vakantiewoning telt drie 
slaapkamers en heeft een heerlijke tuin met volop  
privacy. Hier kunt u lekker luieren met een boek. Te 
koud? Dan neemt u dat boek mee naar binnen en kruipt 
u bij de open haard. Kiest u voor een dagje strand dan 
neemt u al uw spullen mee in de bolderwagen. Want in 
een kwartiertje staat u op het strand! Ook aan de  
kinderen is gedacht met zelfs een eigen tafel en stoeltjes 
in de tuin.

Indeling:
Begane grond
  woonkamer met stereo-installatie met radio en  

dvd-speler en TV, open haard
  open keuken met vaatwasser, combimagnetron, koel/

vriescombinatie, Senseo en
  koffiezetapparaat
  slaapkamer met 2 eenpersoons boxspring bedden
  badkamer met inloopdouche en badkamermeubel
  apart toilet

Eerste verdieping
  1 slaapkamer met 2 eenpersoons boxspring bedden
 1 slaapkamer met 2 eenpersoonsbedden

Ook aanwezig:
  WIFI
  wasmachine
  campingbedje, badje en kinderstoel
  traphekje
  2 fietsen en een kinderzitje
  tuinmeubels
  bolderwagen

Faciliteiten park 

Het Noordzeepark is een prachtig groen park,  
kindvriendelijk en de hond is welkom! Voor  
boodschappen of een etentje hoeft u het park niet af.
  supermarkt
  all weather tennisbaan
  speeltuintjes/speelplaats
  restaurant
  verhuur van fietsen, bolderwagens en linnenpakket
  15 minuten lopen naar het strand en 30 minuten naar 

het dorp

     

Adres
Noordzeepark Ouddorp aan Zee
Bungalow Grevelingen 56, eigen postcode 3253 ND
Oude Nieuwlandseweg 43
3253 LL Ouddorp (postcode receptie)
Telefoonnummer receptie: 0187 683 099 / 683 211
www.noordzeepark.nl 
Openingstijden receptie: Zie de website van het park

Route
Bij Ouddorp borden richting stranden volgen. Na ca. 2,5 km 
linksaf, weer richting stranden. 
Na ca. 2 km bij 2e rotonde links, Westerweg. Aan het einde 
op een T-kruising linksaf Dijkstelweg in. Na 50 meter linksaf 
Grevelingen (onderdeel van Noordzeepark Ouddorp aan 
Zee). De oneven nummers liggen rechts. De even nummers 
links. Na ca. 600 meter links nr. 56.
Let op: U moet dus niet bij de hoofdingang zijn. Van hieruit 
kunt u de woning niet bereiken. Mocht u verkeerd rijden en 
toch bij de hoofdingang uitkomen dan is het vanaf daar 4x 
links.

Zelf mee te nemen:
 handdoeken, theedoeken en tafellaken
  schoonmaakmiddelen, toiletpapier, vuilniszakken  
en blokjes voor de afwasmachine

 beddengoed bestaande uit:
  dekbedovertrek/hoeslakens/slopen
  (informatie bedden: 4 x eenpersoons boxspring bedden  
 en 2 x eenpersoons bedden)
  
U kunt tegen betaling bedlinnen bestellen bij de receptie 
van het park.

Overige zaken
 rookvrije woning
  huisdier toegestaan, hond aangelijnd op het park en  
in de duinen

 parkeren bij de woning


