
Vakantiewoning op  
vakantiepark De Krim  

Texel/De Cocksdorp

Vrijstaande vakantiewoning met ruime  
tuin en openhaard
 
 Gelegen op het grootste waddeneiland  

 van Nederland
 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. Telefoon-
nummer: 088 20 29 000 
maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur.

Texel. Het meest veelzijdige  
waddeneiland
Van alle Nederlandse Waddeneilanden is Texel het 
grootste een meest veelzijdige. Of u nu rust zoekt of juist 
vermaak, actief wilt zijn of lekker wilt ontspannen. Texel 
heeft alles te bieden, voor het hele gezin.
Ligging en omgeving 
Vanaf Den Helder is het slechts 20 minuten varen naar 
Texel. De auto kan gewoon mee de boot op, zodat u 
op Texel zelf alle kanten op kunt. Onze woning staat op 
het zeer luxe vakantiepark De Krim. De Krim ligt op het 
noordelijke puntje van het eiland, op een kwartiertje lopen 
van het dorp De Cocksdorp en vlakbij natuurgebied De 
Slufter. 
Activiteiten 
Wie van natuur houdt kan zijn hart ophalen in natuurge-
bied De Slufter of in Nationaal Park Duinen van Texel. 
Doe bijvoorbeeld een schemer- of ochtend-wandeling of 
verken Texel met de fiets of te paard. 
Avonturiers gaan vliegen of parachutespringen bij Vlieg-
veld Texel De Cocksdorp of catamaranzeilen bij paal 33. 
Op het vakantiecentrum zelf kunt u bijvoorbeeld zwem-
men, tafeltennissen of golfen. Voor kinderen is Ecomare 
erg leuk. Daar worden vogels en zeehonden opgevangen 
en komt u alles te weten over de Wadden- en Noordzee. 
Ook leuk is Schapentheater Noordkroon of Texel ontdek-
ken met de Tuk Tuk Express. Bij slecht weer is er op De 
Krim een indoor speelparadijs en overdekt zwembad. En 
natuurlijk is het strand de beste speeltuin die kinderen 
zich kunnen wensen.

http://www.sbmvakanties.nl
mailto:secretariaat@sbmvakanties.com


Vakantiewoning 

Deze zespersoons recreatiewoning is van alle gemakken 
voorzien. Zoals een gezellige openhaard in de woonka-
mer en een fijne open keuken. De woning is vrijstaand en 
heeft een ruime tuin. In alle seizoenen is het hier heerlijk 
vakantie vieren. 
Alle drie de slaapkamers zijn voorzien van heerlijke 
boxspring bedden. Op de begane grond bevindt zich de 
badkamer met stortdouche. Op de eerste verdieping is 
een tweede badkamer aanwezig.  
 
Indeling: 
Begane grond 
  woonkamer met stereo-installatie met radio en cd-
speler, TV met dvd-speler, open haard

  open keuken met vaatwasser, combimagnetron, koel/
vriescombinatie, Senseo en koffiezetapparaat

 slaapkamer met 2 eenpersoons boxspring bedden 
 badkamer met stortdouche, toilet en wastafel 

 
Eerste verdieping 
  2 slaapkamers met ieder 2 eenpersoons boxspring 
bedden

  tweede badkamer met stortdouche, wastafel en toilet 

Ook aanwezig: 
 WIFI 
 wasmachine 
 campingbedje, box en kinderstoel 
 2 fietsen en een kinderzitje 
 tuinmeubels

Faciliteiten park 

Op vakantiecentrum De Krim zal het u aan niets ont-
breken. Van bioscoop tot pannaveld, van midgetgolf tot 
indoor speelparadijs: aan alles is gedacht.  Zelfs voor de 
boodschappen hoeft u het park niet af. De golfbaan, waar 
u als gast van De Krim 30% korting krijgt, ligt ongeveer 
naast de ingang.
Op het park of in de nabije omgeving vindt u de volgende 
faciliteiten: 
  overdekt subtropisch zwemparadijs met discoglijbaan
 buitenbad 
 whirlpool, solaria, sauna, stoombad 
 indoor speelparadijs 
 bowling- en dartbanen 
 indoor midgetgolf en lasergame 
 theater en bioscoop 
 jeu-de-boules baan  
 slotrace circuit  
 boerenerf/manege  
  buitenspeelterrein met airtrampoline, kabelbaan, 

elektrokarts, speeltoestellen en  klimkubussen
 klimpark 
 panna sportveld 
 restaurants, café en snackbar 
 supermarkt met dagelijks verse broodjes 
 verhuur van fietsen, skelter en bolderwagens 
 golfbaan De Texelse ligt naast het vakantiepark

     

Praktische informatie
Adres 
Vakantiepark De Krim 
Woning 327 
Roggeslootweg 6 
1795 JV Texel/De Cocksdorp 
Telefoonnummer receptie: 0222 390 111 
www.dekrim.nl 
Openingstijden receptie: Zie de website van het park

Route 
De veerboot (TESO) vaart ieder uur van ’s ochtends 06:30 
uur t/m ’s avonds 21.30 uur. De overtocht duurt ongeveer 20 
minuten. Kijk voor actuele informatie op www.teso.nl 
Van veerhaven Texel naar De Krim: Op Texel aangekomen 
rijdt u van de veerhaven richting Den Burg. Bij de eerste 
rotonde gaat u rechtdoor. Bij de tweede rotonde slaat u 
rechtsaf richting De Cocksdorp. Na circa 6 kilometer  
vervolgt u (op de rotonde) de weg rechtsaf richting De 
Cocksdorp. Na circa 8 kilometer wordt De Krim-afslag  
(zijweg 33) naar links aangegeven. 
Met de bus: Op Texel is er een busverbinding van de boot 
naar De Krim. Tevens bestaat de mogelijkheid om de zoge-
naamde Telekomtaxi (teintaxi) te nemen. U kunt uw kaartje 
hiervoor bij het loket van de veerdienst in Den Helder 
kopen.

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

 beddengoed bestaande uit: 
  dekbedovertrek/hoeslakens/slopen 
  (informatie bedden: 6 x eenpersoons boxspring 
 80 x 210 cm matrashoogte: 17 cm, 6 x 1 persoonsdekbed) 
   U kunt tegen betaling bedlinnen bestellen bij de receptie 

van het park.

Overige zaken 
 rookvrije woning 
 huisdier toegestaan, hond aangelijnd op het park 
 2 parkeerplaatsen bij de woning

http://www.dekrim.nl
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