
Vakantiewoning Albatros 
Kijkduin 

Vrijstaande vakantiewoning met open-
haard, bubbelbad en sauna

 Gelegen aan de kust
 In de buurt van Den Haag
 Geschikt voor maximaal 8 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.

Kijkduin
Vakantiepark Kijkduin is een heerlijk vakantieoord voor 
de hele familie, vooral met kleine kinderen. Veel speel-
tuintjes, een rustig strand en een overzichtelijk peuterbad 
in het overdekte zwembad. En dan hebben we het nog 
niet eens over de leuke pretparken in de buurt. Wedden 
dat uw kinderen niet naar huis willen? Maar ook de ou-
ders hoeven zich niet te vervelen, met een negen holes 
golfbaan naast het park.
 
Ligging en omgeving
Vakantiepark Kijkduin ligt op vijf minuten lopen van 
het strand. Den Haag en Scheveningen liggen op een 
steenworp afstand. En u treft heerlijke natuur in de nabije 
omgeving. Ook Rotterdam, het historische Delft en Lei-
den zijn niet ver.
Op loopafstand van het park ligt de gezellige boulevard 
van Kijkduin, met trendy winkeltjes en vele restaurant-
jes. En vanaf het park fi etst u zo de duinen in. Tussen 
Kijkduin en Loosduinen vindt u het prachtige landgoed 
Ockenburg. 

Activiteiten
Vakantiepark Kijkduin biedt alles voor een complete 
(strand)vakantie. Op het strand is natuurlijk genoeg te 
beleven voor jong en oud. Ga bijvoorbeeld eens kite-
surfen. Er zijn ook meerdere all weather tennisbanen op 
het park. Het nabij gelegen natuurreservaat Solleveld en 
landgoed Ockenburg staan garant voor mooie wandelin-
gen of fi etstochten.



Vakantiewoning 

De vrijstaande achtpersoons vakantiewoning telt drie 
slaapkamers en is van alle gemakken voorzien. Hier kunt 
u lekker luieren in de tuin, met een boek bij de openhaard 
zitten of kokkerellen in de open keuken. Of ontspan in 
uw eigen sauna na een heerlijke strandwandeling. Er zijn 
twee fietsen aanwezig. Ook voor kleine kinderen is alles 
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 jacuzzi, douche in bad en en wastafel
 apart toilet in de hal 

 
Eerste verdieping 
  2 slaapkamers met ieder 3 eenpersoons  

boxspring bedden
  tweede badkamer voorzien van douche,  

wastafel, toilet. 
 aparte sauna

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

Faciliteiten park 

Vakantiepark Kijkduin is een echte familiebestemming. 
Voor zowel jong als oud valt er van alles te beleven. Wat 
dacht u van kinderspeelschip Kijkduinrover, de Koos kids 
Club en verschillende speeltuintjes? En van de negen 
holes golfbaan naast het park, de all weather tennisba-
nen en de lasergame hal? Op het park of in de nabije 
omgeving vindt u de volgende faciliteiten: 
  á la carte restaurant
  eetcafé / bar
 pizzeria
 snackbar
 activiteitenhonk /  Koos kids Club 
 boogschietbaan
 golfbaan (naast het park)
 jeu de boules baan
 poolbiljart
 speelschip
 speeltuinen
 tafeltennis
 all weather tennisbanen
 trampoline
 lasergame hal
 baby en peuterbad
 overdekt zwembad
 solarium
 mogelijkheid tot huren van fietsen
 supermarkt

     

Praktische informatie
Adres 
Vakantiepark Kijkduin (Roompot) 
Bungalow 82 
Machiel Vrijenhoeklaan 450 
2555 NW  Kijkduin 
Telefoonnummer: 070 448 21 00  
www.roompot.nl/kijkduinpark
 
Receptie/servicepunt is gevestigd in het restaurant aan de 
Parklaan. 
Openingstijden receptie: Zie de website van het park

Route 
Neem op  de A12 de afslag Den Haag Zuid. Volgt de borden 
Kijkduin. Aangekomen in Kijkduin volgt u de borden Kijk-
duinpark. Op het einde van de Machiel Vrijenhoeklaan vindt 
u de ingang van vakantiepark Kijkduin.
Let op: Voor het uit- en inladen van bagage kunt u alleen op 
maandag en vrijdag bij de woning komen. Na het uitladen 
van de auto kunt u deze parkeren op de parkeerplaatsen 
langs de asfaltweg Duinlaan.  

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: 8 x eenpersoons boxspring 80 x 210 
cm matrashoogte: 17 cm,8 x eenpersoonsdekbed) 
U kunt tegen betaling bedlinnen bestellen bij de receptie.

Overige zaken
 rookvrije woning
 maximaal 1 huisdier, hond aangelijnd op het park
 1 parkeerplaats bij de woning 

  Overige auto’s buiten het park parkeren.


