De ligging van onze camping.
Onze camping ligt aan de rand van het mooie natuur/recreatiegebied het Geestmerambacht waar u direct vanaf de camping
naartoe kunt om te vissen, wandelen, zwemmen, fietsen en
mountainbiken. Ook ligt onze camping maar 3 kilometer van
het prachtige duingebied van Schoorl.
Wij bieden u:
•
Animatie voor kinderen in het hoogseizoen van 4 tot 10
jaar.
•
Bij aankomt krijgt u een informatieboekje van de camping omgeving.
•
Campers zijn welkom op de kampeervelden of op verharde plekken.
•
Een recreatieruimte.
•
Fietsverhuur vanaf de camping.
•
Gezellige avonden zoals bijvoorbeeld palingroken of
samen eten.
•
Gratis wandel- en fietsroutes!
•
Iedere morgen verse warme broodjes.
•
Nieuw verwarmd sanitair gebouw.
•
Mindervalide ruimte en een babyroom.
•
Plaatsen met veel privacy en ruimte.
•
Onze fiets tweedaagse vanaf de camping georganiseerd!
•
Royale plaatsen. Auto vrije velden
•
Trekkersvelden voor tenten.
•
Speelgelegenheden voor de kinderen.
•
Vaartocht één keer in de twee weken.
•
Velden om met een groep te komen kamperen + gebruik
maken van de recreatieruimte en de nieuwe veranda (in
het voor- en naseizoen).
•
Wasmachine en droger.

De campingvilla’s

Houdt u van kamperen maar wilt u wat meer comfort?
Dan zijn onze campingvilla’s wat voor u!
Een campingvilla komt van de trekkershut maar heeft nog meer
luxe en comfort.
•
•
•
•
•
•
•

Een gezellig ingerichte campingvilla met een heerlijke zithoek.
Geschikt voor 4 personen. 2 slaapkamers.
Een kleine keuken met alle benodigdheden.
Een eigen douche en toilet.
In het voor- en naseizoen ook per nacht te huur!
Een eigen terrasje met uitzicht op het mooie platteland.
U kunt meegenieten van de gezellige sfeer op de camping.

Nieuw: Vakantiehuis de
Boerenschuur. 4 personen.

Het vakantiehuis bevindt zich in de boerenschuur. Op een rustige
plek aan de rand van de camping.
•
•
•
•

2 slaapkamers.
Gezellige woonkamer + open keuken voorzien van vaatwasser, oven, koelkast met vriesvakken en een heerlijk, zonnige
terras.
Ruime badkamer, hierin staat ook een wasmachine.
T.v. is aanwezig. Wifi is mogelijk.

Campers zijn ook van harte
welkom!

Bij goed weer mogen de campers bij ons op alle velden
kamperen. Bij minder mooi weer zijn er verharde camperplekken.
Deze plekken zijn ook mooi en ruim en er is per plek een mooi
stukje gras tot uw beschikking. Voor de campers is er een speciale
afstortplek voor grijs water en schoon waterinname.

Een “natuurlijk” gevoel...
Ontspannen genieten in een
prachtige natuurlijke omgeving

2020

Ontvangst.
U bent van harte welkom op Landschapscamping de Kolibrie!
Wij zijn een camping met veel ruime plaatsen. Alle plaatsen
zijn minimaal 12 meter breed. Bij aankomst mag u een eigen
plaats uitzoeken uit de nog beschikbare plekken. We hebben
ruime basisplekken met 6 amp. Ook bieden wij u comfortplekken. Dit zijn ruime plaatsen met 10 amp. en water + afvoer op
de plaats. Voor deze plaatsen graag van te voren reserveren.
Voor verdere leuke arrangementen en informatie kunt u kijken
op onze website: www.dekolibrie.eu. En ook kunt u ons volgen
op Facebook en hebben wij een camping-app: te vinden onder
de naam: Landschapscamping de Kolibrie (onze app is online
tijdens het campingseizoen van 1 april - 1 oktober).
U kunt bij ons een actieve vakantie vieren. Cultuur snuiven,
stadwandelingen maken, het bos en/of strand bezoeken of
heerlijk luieren met een boek.
Een vakantie in Noord-Holland is leuk in ieder jaargetij. In het
voorjaar prachtige bollenvelden, in de zomer heerlijk naar het
strand en genieten van de prachtige wandel- en fietsroutes.
Kom het beleven, het echte buitenleven!
Graag tot ziens op Landschapscamping de Kolibrie.
Jan, Marga, Tom en Madeleine Hink.

Activiteiten op Landschapscamping de Kolibrie.
De fiets tweedaagse.
Ook dit jaar organiseren wij weer een fiets tweedaagse vanaf
de camping.
Dit jaar is dat op 11 en 12 juni 2020. Meedoen is gratis!
Tijdens de fiets tweedaagse organiseren wij op donderdagavond een feestavond in de vorm van een barbecue of warm
en koud buffet.
Voor meer informatie kijk op onze website.
Wandel vierdaagse Alkmaar 17 t/m 20 juni 2020
Fiets vierdaagse Alkmaar 1 t/m 4 juli 2020.
Juni special.
Vanaf 2 juni t/m 1 juli 2020.
7 nachten kamperen, 5 nachten betalen. Geldig voor
2 personen.
Voor kinderen.
Landschapscamping de Kolibrie heeft voor jonge gezinnen
verrassend veel te bieden. Bij minimaal 1 week kamperen
mag u iedere dag gratis naar Speelpark De Swaan. Dit is in
5 minuten op de fiets vanaf de camping te bereiken. Bij kort
kamperen mag u tegen een gereduceerd tarief gebruik maken
van Speelpark De Swaan.
Leuk voor in de meivakantie en tijdens het hoogseizoen!
In het hoogseizoen zijn er dieren op de camping en is er
animatie voor de kinderen van 4 t/m 10 jaar. In de vorm van
workshops, speurtochten, knutseluurtjes en spelletjes! En nog
veel meer leuke verassingen.
WIFI.
WIFI over de gehele camping!

Kamperen voor groepen.
Kamperen met groepen is mogelijk in het voor- en naseizoen
op een speciaal groepsveld met recreatieruimte en een veranda. Denkt u aan verenigingen, scholen of families. Bel of mail
ons voor de mogelijkheden.

Zo bereikt u ons.
Vanaf A7 Middenmeer:
Alleen maar recht doorrijden tot einde (tot Noord- Hollands
kanaal), dan rechtsaf (N504), daarna 1e weer rechts (Huiskebuurtweg). Einde Huiskebuurtweg rechts, na 50 meter weer
rechtsaf (De Groet).
Vanaf N9.
Afslag Warmenhuizen, over de Schoorldamsebrug, bij de eerste viersprong rechts richting Koedijk. Hierna de tweede weg
links op de Huiskebuurtweg. Einde Huiskebuurtweg rechts, na
50 meter weer rechts (De Groet).
Kijk voor meer informatie op onze website.
www.dekolibrie.eu
Wilt u meer weten wat Landschapscamping de Kolibrie u te
bieden heeft? Bel of mail ons gerust!
Tel : 0226-394539 info@dekolibrie.eu
De Groet 2 - 1749 VW - Warmenhuizen

