Hoek van Holland |
Strandpaviljoen
- Zeekant

Object Omschrijving

Het gehele jaar geopend, elke dag, elk seizoen,
voor de strandgenieters! Dagelijks geopend (met
uitzondering van de winter, dinsdag gesloten) en
heeft een jaarrondvergunning. Bij slecht weer is
het paviljoen wel gesloten.
Op het mooie, brede strand van Hoek van Holland
vindt u dit prachtige strandpaviljoen met uitzicht
over het strand, de zee en de monding van de
nieuwe Waterweg. Bij dit paviljoen kan de toerist,
dagrecreant, strandhuisjesbezoekers van Landal
dagelijks terecht voor koffie met appeltaart,
ontbijt, lunch, diner of een gezellige borrel.
Tevens is het paviljoen door de handige indeling
(aparte afsluitbare -zaal-ruimte) de ideale locatie
voor alle denkbare feesten en partijen van kleine
tot grote groepen. Dit is een unieke locatie voor
het geven van alle soorten feesten zoals
bedrijfsfeesten, BBQ’s, partijen, bruiloften,
verjaardagen, kraamborrels etc. De ultieme
feestlocatie dus!
Het bedrijf heeft een grote verkoopruimte van
ongeveer 100 zitplaatsen. Tevens is er ‘s zomers
en ‘s winters een gevelterras met 250 zitplaatsen.
‘ s Zomers is op het ruime strand van ong. 600 m2
plaats voor strandbedden, welke verhuurd
worden.
Het gezellige, modern ingerichte strandpaviljoen
heeft verschillende zithoeken en hoge en lage
tafels wat de sfeer ten goede komt. De keuken is
praktisch ingericht en heeft een koude en een
warme kant, met een uitgifte. Op het terras is er
bij een drukke dag een extra uitgifte punt. Tevens
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is er een ruime veranda van ca. 80 m2. Voor
precieze weergave is er, bij serieuze interesse,
ook een tekening aanwezig.
Parkeren kan zowel betaald als onbetaald.
Onbetaald kan in de maanden oktober t/m maart
dichtbij het strandpaviljoen. In de maanden april
t/m september geldt een parkeertarief van €6,per dag(deel). Dit geldt voor de parkeerterreinen
aan de Badweg, de Helmweg-Noord en de
Zeekant.
Verder kan er het gehele jaar door gratis
geparkeerd op de parkeerterreinen worden aan
de Helmweg-Zuid, de Koningin Emmaboulevard,
de Koningin Emmaweg, de Strandboulevard en de
Strandweg/Paviljoenweg.
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