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Ter overname aangeboden strandpaviljoen in
Hoek van Holland op toplocatie! Steenworp
afstand van 74 strandhuisjes van Landel.
Hoek
van
Holland
is
de
vierseizoenenbadplaats van Rotterdam en
‘the place to be’ voor jong en oud!
Het gehele jaar geopend, elke dag, elk seizoen
Dechi Beach voor de strandgenieters! Dagelijks
geopend (met uitzondering van de winter digesloten) en heeft een jaarrondvergunning .
Op het mooie, brede strand van Hoek van Holland
vindt u Dechi Beach met uitzicht over het strand,
de zee en de monding van de nieuwe Waterweg.
Bij Dechi Beach kan de toerist, dagrecreant,
strandhuisjesbezoekers van Landall 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. Dechi Beach is een unieke locatie voor
het geven van alle soorten feesten zoals
bedrijfsfeesten, BBQ’s, partijen, bruiloften,
verjaardagen, kraamborrel etc. De ultieme
feestlocatie! Diverse . Het bedrijf heeft een grote
verkoopruimte van ongeveer 100 zitplaatsen.
Tevens is er ‘s zomers en in de winter een gevel
terras van 250 zitplaatsen. ‘ s Zomers is op het
ruime strand van ong. 600 m2 plaats voor
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strandbedden welke verhuurt worden.
Het gezellige, moderne
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 is er een ruime veranda van
ca. 80 m2 voor eventuele te reserveren ruimte
m.b.t feestjes en maakt dat dit strandpaviljoen
uitstekend geschikt is als touwlocatie.
Luieren in het zand, badderen in de zee, lekker
eten in een van de vele strandpaviljoens en
restaurants, boten kijken op de Nieuwe
Waterweg, wandelen door een ongerept
duingebied, een gevarieerd aanbod aan kleine
winkeltjes, unieke evenementen: Hoek van
Holland Strand heeft het allemaal. Het strand van
Hoek van Holland is 250 meter breed en 3,5
kilometer lang. Erachter liggen de duinen met
hun vrij toegankelijke fiets- en wandelpaden.
Landal Beach Villa’s Hoek van Holland
Gelegen op het strand naast strandpaviljoen
Dechi Beach liggen de nieuwe Landal Beach
Villa’s Hoek van Holland (74). Hier genieten de
recreanten het hele jaar door van een
onvergetelijke vakantie, midweek of weekend. Zij
lopen vanuit uw strandhuis op palen zó naar de
boulevard en komen als eerste Dechi Beach
tegen. Tevens ligt de gereserveerd parkeerplaats
achter de duinen vlak bij de op en afgang naar het
strand en komen de bezoekers en recreanten
langs Dechi Beach.
https://www.landal.nl/parken/beach-villas-hoek-va
n-holland
Ter overname paviljoen en onderneming.
Alleen reageren indien er meer dan
voldoende eigen vermogen aanwezig is.
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