4 Idee-arrangementen
Hieronder treft u een aantal idee-arrangementen. Zo komt u op een idee wat er allemaal te doen is in Castricum
voor jong en oud. De onderdelen van de arrangementen kunt u los van elkaar boeken, dit kan vooraf of ter plekke.
Houdt u er rekening mee dat voor de meeste onderdelen zoals; accommodaties, high tea, restaurant Apicius en
de electrische fietsen gereserveerd moet worden. Voor meer informatie, prijzen en openingstijden kunt u op de
website terecht van de desbetreffende organisatie. U wordt welkom geheten in Castricum!

Beleef veelzijdig Castricum en omgeving
Met een bosrijk duinreservaat, een zonnig
strand, een uitgestrekte polder en het
Alkmaarder- en Uitgeestermeer, vormt
omgeving Castricum een rijk gebied met
voor elk wat wils.

Castricum biedt een keur aan faciliteiten
voor watersporters, wandelaars, fietsers
en zonaanbidders. Bovendien zijn er volop
mogelijkheden voor jong en oud: de rustzoeker vindt er een oase van stilte, en

het gezelligheidsdier kan juist de drukte
opzoeken bij de bruisende strandtenten.
In de directe omgeving van Castricum is
ook veel te beleven. Het is een uitgestrekt
polderlandschap met authentieke molens,
karakteristieke boerderijen en historische
bouwwerken. Perfect voor prachtige
wandel- en fietstochten. Via pontjes en
over dijken beweegt u zich door dit fraaie
landschap. Maar natuurlijk mag ook een
bezoek aan het bosrijke duinreservaat niet
ontbreken. Via fietsknooppunten en paaltjesroutes vindt u moeiteloos uw weg door
dit prachtige natuurreservaat. Bovendien
stuit u naast de rijke flora en fauna ook nog
op enkele (rijks)monumentale panden.
Castricum heeft een goed en gevarieerd
aanbod aan accommodatie; slapen bij de
boer, bed en breakfasts, campings gelegen
in natuurgebied en comfortabele hotels. Er
is zelfs een restaurant met 1 Michelinster.
Kijk voor meer informatie op
www.beleefcastricum.nl

1 ‘Lekker opladen’ arrangement
Ontspannend op de electrische fiets
De pontjesroute is één van populairste fietstochten in de regio, waarin vijf pontjes
zijn opgenomen. Ook bekend als een rondje Alkmaardermeer, voert de tocht langs
plaatsen als Akersloot, De Woude, Castricum en de Rijp en biedt uitzicht op water en
polderland. Natuurlijk spelen de diverse pontjes een hoofdrol. Bij twee pontjes moet
u zelf overvaren door het draaien aan een lier. U kunt kennis maken met de gemakken van de electrische fiets, door deze een dag of meerdere dagen te huren. U verblijft
op een prachtige camping gelegen midden in de duinen, vlakbij zee. U heeft keuze uit
meerdere accommodaties.
Idee-arrangement:
- Midweek/weekend of week in tenthuisje of strandhuisje op de Kennemer Duincampings
- 2 dagen huur van een electrische fiets bij Station Castricum Rijwielshop
- Kaart van de pontjesroute (te verkrijgen bij Kennemer Duincampings)
- 1 x diner bij strandpaviljoen Blinckers
- Bezoek aan sauna en/of zwembad de Witte Brug
zie voor prijzen en meer informatie www.beleefcastricum.nl
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2 Strand, duinen en bos arrangement
Wakker worden midden in de duinen, vlakbij het strand. Dat kan met dit arrangement.
Genieten, wandelen en ontspannen zijn de belangrijkste ingrediënten. Een echte aanrader is de high tea bij theeschenkerij Het Oude Theehuys, na een mooie wandeling in
het duinreservaat.
Idee-arrangement:
- Midweek/weekend of week in tenthuisje of strandhuisje op de Kennemer
Duincampings
- Wandelen in duinreservaat (kaart) en Baccumer Banroute
(te verkrijgen bij Kennemer Duincampings)
- High tea bij theeschenkerij Het Oude Theehuys – reserveren noodzakelijk
- Bezoek aan bezoekerscentrum De Hoep – vertrekpunt van mooie wandelroutes
- 1 x diner bij strandpaviljoen Zeezicht
zie voor prijzen en meer informatie www.beleefcastricum.nl

3 Op ontdekking.... in Castricum
Dit is een arrangement voor de hele familie. Trek er op uit en ontdek....
Het begint allemaal met een bijzondere accommodatie bijvoorbeeld een strandhuisje of
een hobbitwoning, midden in de duinen. In Bezoekerscentrum De Hoep kunnen jong en
oud op een speelse, boeiende manier alles ontdekken over de Noord-Hollandse natuur.
Er zijn hele leuke speurtochten die gedaan kunnen worden. Spelen op het strand en
pannenkoeken eten mogen natuurlijk niet ontbreken in deze minivakantie.
Idee-arrangement:
- Midweek/weekend of week in tenthuisje of strandhuisje op de Kennemer Duincampings
- Bezoek aan bezoekerscentrum De Hoep en vervolgens een speurtocht keuze uit: de
Hulpboswachter, Kabouter Pim en de tocht van de Duinmagiër
- Pannenkoeken eten in restaurant Johanna’s Hof en spelen in de speeltuin
- Vliegeren aan het strand
zie voor prijzen en meer informatie www.beleefcastricum.nl

4 Varen, spelen en lol maken
Lang leve de lol voor de hele familie, daar gaat het bij dit arrangement allemaal om.
Camping De Boekel is op zich al een hele belevenis. Er is van alles te doen, maar het
leukste zijn misschien wel de dieren....
Als het mooi weer is, is kanoënen een echte aanrader. En zowel bij mooi als slecht weer
is een bezoek aan zwembad Dampegheest en Fun Center Kart World Limmen meer
dan waard. Volwassenen worden weer kind.
Idee-arrangement:
- Kamperen bij De Boekel (en kano huren)
- kanoënen (route Limmer Die, te verkrijgen bij de VVV en De Boekel)
- Zwemmen bij Zwembad Dampegheest
- Fun Center Kart Limmen
zie voor prijzen en meer informatie www.beleefcastricum.nl

5 Actief genieten in culinair Castricum
Een vorstelijk onthaal en verblijf, dat kunt u verwachten in Hotel het Oude Raadhuis.
Als u uitgerust wakker wordt, kunt u genieten van een heerlijk ontbijt. Doe waar u zin in heeft,
maar geniet. Enkele ideeen: (electrisch) fietsen, een balletje slaan of een sloep huren en de mooie
(water) omgeving ontdekken. In Castricum zijn goede en gezellige horecagelegenheden te vinden.
Een kroon op het juweel is restaurant Apicius, dat over 1 michelin ster beschikt.
Dat is pas echt genieten!
Idee-arrangement:
- 2 overnachtingen in Hotel Het Oude Raadhuis
- Diner in restaurant Apicius (1 Michelin ster) – reserveren noodzakelijk
Dagactiviteit: (electrisch) fietsen, golfen of sloep huren in Akersloot – reserveren gewenst
- high tea bij strandpaviljoen Blinckers – reserveren noodzakelijk
zie voor prijzen en meer informatie www.beleefcastricum.nl

Adressen:
Accommodaties

Eetgelegenheden

Kennemer Duincampings
Camping Bakkum
Zeeweg 31
1901 NZ Castricum aan Zee
T: 0251 66 10 91
bakkum@kennemerduincampings.nl

Restaurant Blinckers
Zeeweg 45/47
1901 NZ Castricum
T: 0251 67 13 00
info@restaurantblinckers.nl
www.restaurantblinckers.nl

Camping Geversduin
Beverwijkerstraatweg 205
1901 NH Castricum
T: 0251 66 10 95
geversduin@kennemerduincampings.nl
www.kennemerduincampings.nl

Het Oude Theehuys
(terrein Duin en Bosch)
Duinenbosch 3
Castricum
T: 0251 65 19 49
info@hetoudetheehuys.nl
www.hetoudetheehuys.nl

Hotel het Oude Raadhuis
Dorpsstraat 65
1901 EJ Castricum
T: 0251 65 41 00
info@hotelhetouderaadhuis.nl
www.hotelhetouderaadhuis.nl
Camping De Boekel
Boekel 22
1921 CE Akersloot
T: 072 533 01 09
info@deboekel.nl
www.deboekel.nl

Strandpaviljoen Zeezicht
Zeeweg 45
1901 NZ Castricum
T: 0251 65 28 55
info@strandpaviljoenzeezicht.nl
www.strandpaviljoenzeezicht.nl
Johanna’s Hof
Johannisweg 3
1901 NX Bakkum
T: 0251 65 24 86
info@johhof.nl
www.johhof.nl
Restaurant Apicius
Van der Mijleweg 16
1901 KD Castricum
T: 0251 67 67 60
info@apicius.nl
www.restaurantapicius.nl

Overigen
Station Castricum
Rijwielshop
Verhuur van (electrische)
fietsen
Stationsweg 4
1901 AA Castricum
T: 0251 65 40 35
Zwembad de Witte Brug
(sauna)
Jacob Rensdorpstraat 1
1901 RG Castricum
T: 0251 65 31 44
www.dewittebrug.nl
Bezoekerscentrum De Hoep
Johannisweg 2
1901 NX Castricum
T: 0251 66 10 66
www.pwn.nl

Fun Center Kart World Limmen
Maatlat 2
1906 BL Limmen
T: 072 505 39 20
info@kartworld.nl
www.kartworld.nl

VVV/ANWB Castricum
Stationsweg 8
1901 AA Castricum
T: 0251 65 20 09
info@vvvcastricum.nl
www.vvvcastricum.nl

Zeilschool en Bootverhuur
‘Het Uitgeestermeer’
Sluisbuurt 49
1911 BC Uitgeest
T: 0251 315 197
info@zhu.nl
www.zhu.nl

Zwembad Dampegheest
‘t Kieftenland 45
1906 WD Limmen
T: 072 505 32 05
info@odisport.nl
www.nederlandsezwembaden.nl

Golfbaan Spaarnwoude
Het Hoge Land 2
1981 LT Velsen-Zuid
T: 023 538 55 99
info@golfbaanspaarnwoude.nl
www.golfbaanspaarnwoude.nl

