
Appartement Kennedy 

Egmond aan Zee

Een ruim balkon met uitzicht op zee 
 
 Direct aan het strand van Egmond aan Zee 
 Geschikt voor maximaal 4 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.

Heerlijk uitwaaien in Egmond aan Zee
In uw luie stoel op het balkon de zon in de zee zien 
zakken en ’s ochtends na een korte wandeling over het 
strand verse broodjes en croissantjes halen bij de bakker. 
Dat is vakantie zoals vakantie bedoeld is. Egmond is een 
knusse en gezellige badplaats, in de buurt van Alkmaar 
en Bergen. Het Noordhollands Duinreservaat ligt om de 
hoek bij dit appartement op de mooiste plek van Egmond 
aan Zee. Dus trek die wandelschoenen aan en genieten 
maar.

Ligging en omgeving 
De beste reden om juist dit appartement te boeken voor 
een weekendje of vakantie ligt pal voor de deur: het 
strand. Liefhebbers van (kite)surfen komen hier volop 
aan hun trekken. Even genoeg van het zand tussen uw 
tenen? Dan is een bezoekje aan Alkmaar, Bergen of 
zelfs Amsterdam zo gemaakt. Ook Haarlem, Medemblik, 
Hoorn en Enkhuizen liggen op rijafstand. 
 
Directe omgeving 
Het Noordhollands Duinreservaat is een van de grootste 
natuurgebieden van Nederland. Met een duinkaart op 
zak kunt u hier fantastische wandelingen en fietstochten 
maken en genieten van de typische flora en fauna. 
Egmond is hiervoor de perfecte uitvalsbasis. 
In Egmond aan Zee kunt u de vuurtoren Jan van Speyck 
en het botenhuis van de Koninklijke Marine niet missen.

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


Appartement
Dit appartement met zeezicht vanaf een ruim balkon telt 
twee slaapkamers. Het gebouw ligt op 50 meter van de 
strandafgang en 300 meter van het centrum. De zee 
bijna letterlijk aan uw voeten. Wat wilt u nog meer?

Indeling: 
 woonkamer met stereo-installatie met radio en 

 cd-speler, TV en dvd-speler 
 keuken met vaatwasser, combimagnetron, koelkast   

 met vriesvak, Senseo en koffiezetapparaat 
 2 slaapkamers met ieder 2 eenpersoons boxspring   

 bedden 
 badkamer met inloopdouche, dubbele wastafel en toilet 
 apart toilet in de hal 
 ruim balkon met zeezicht 
 loungeset op het balkon

 
Ook aanwezig: 
 WIFI 
 wasmachine 
 droger 
 campingbedje, box, badje en kinderstoel 
 2 fietsen met 7 versnellingen en een kinderzitje 
 berging 
 2 parkeerplaatsen 
 garage 
 toegangskaarten Duinreservaat

Faciliteiten 
 
Egmond aan Zee heeft zowel de zeer actieve 
vakantieganger als rustzoeker genoeg te bieden. U 
kunt bijvoorbeeld heerlijke wandelingen maken. Als u 
gaat wandelen vergeet dan uw toegangskaart voor het 
Duinreservaat niet. Deze ligt in het appartement. Aan 
de noordkant van het strand van Egmond vindt u “Kite 
Egmond”. Hier kunt u terecht voor kitesurf cursussen.

Tussen eind maart en half mei staat de omgeving 
van Egmond letterlijk in bloei dankzij de duizenden 
bloembollenvelden. Wilt u een dagje lekker winkelen, 
dan ligt Haarlem (een van de beste winkelsteden van 
Nederland) in de buurt. Verder liggen Alkmaar (bekend 
om de kaas en vele monumenten en musea), de bazaar 
in Beverwijk en het kustplaatsje Bergen dichtbij. Ten 
noorden van Alkmaar vindt u in Broek op Langedijk 
de oudste groenteveiling van Nederland. Een echte 
bezienswaardigheid.

De meeste kinderen kunt u niet blijer maken dan met het 
strand. Wilt u een dagje echt iets anders? Bezoek dan 
Sprookjeswonderland in Enkhuizen. 

     

Praktische informatie
Adres 
Kennedyboulevard 602 
1931 XL Egmond aan Zee 

Garagebox nr. 10 hoort bij dit appartement. 

Route 
GPS coördinaten: La 52.61327 Lo 4.62092 U kunt ook met 
het openbaar vervoer. Neem dan de trein naar Alkmaar. 
Vandaar kunt u verder met de bus naar Egmond aan Zee. 
De bus rijdt minimaal eens per uur tot vrij laat in de avond. 
Hij stopt op een paar honderd meter vanaf het appartement, 
op de hoek van de Kennedy Boulevard. 

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 
 80 x 210 cm matrashoogte: 17 cm, 4 x eenpersoons-
 dekbed) 
  
Overige zaken 
 rookvrij appartement 
 maximaal 1 huisdier, hond overal aangelijnd 

   Regels voor het uitlaten van honden zie de website: 
https://egmondaanzee.org/pdf/1304_strandregels.pdf

 Het appartement ligt op de tweede verdieping.  
  Er is wel een lift maar desondanks moet u altijd twee  
 trappen lopen. 
  Niet geschikt voor rolstoelen.


