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ONTDEK DE NATUUR EN HET STRAND
Wandel door de duinen naar het strand en geniet van het prachtige strand
van Petten. Wil je graag de omgeving ontdekken met de fiets? Er loopt
een fietspad over de dijk, waar je een prachtig uitzicht over de zee hebt.
Je kunt bij ons fietsen huren voor groot en klein.
Volg je het pad naar het zuiden, dan kom je aan in gezellige dorpen als
Groet, Schoorl en Bergen aan Zee, op zo’n 15 kilometer vanaf Petten.
Naar het noorden voert het pad je naar Callantsoog, langs een bos en het
gebied met de grootste duinmeren van heel Europa. Hier kun je vogels
spotten en wandelen in een rustig gebied.
Houd je van surfen? De locatie direct aan de Noordzee is de ideale plek
om te surfen, SUP-pen of te kiten.

HISTORIE - HET KLEUTERHUIS
Het monumentale Huis ter Duin is gebouwd in 1934 als verblijf waar jonge
‘bleekneusjes’ van arme ouders uit de grote stad konden aansterken.
In de jaren daarna heeft het vele uiteenlopende functies gehad.
Tijdens de oorlog is het door de Duitsers niet afgebroken, omdat de
‘Ortskommandantur’ er gevestigd was. Daarna heeft het Huis ter Duin
onder andere onderdak geboden aan een evangelische gemeenschap,
seizoensarbeiders en asielzoekers.

DIRECT ACHTER DE DUINEN EN
HET STRAND, IN HET PRACHTIGE
HUIS TER DUIN VAN PETTEN, VIND
JE
POP-UP
HOTEL
C O R F W AT E R

Voor velen is Huis ter Duin een bekend punt in de omgeving. We zijn er
trots op dat we het gebouw een nieuwe bestemming kunnen geven en
we doen er alles aan om te zorgen dat onze gasten kunnen genieten en
ontspannen in deze prachtige en historische omgeving.

INFORMATIE
Korfwaterweg 1
1755 LB Petten
hotel@corfwater.nl
tel. +31 (0) 226 381981
hotel@corfwater.nl
www.corfwater.nl

entree

HOTEL CORFWATER

2- TOT 6-PERSOONS KAMERS

Hotel Corfwater is een pop-up hotel: we zullen tijdelijk
geopend zijn. Het hotel is voorzien van voorzieningen zoals een
gemeenschappelijke keuken en eetruimte en de kamers zijn
basic ingericht.

Er zijn meerdere kamertypes beschikbaar, geschikt voor 2 tot en
met 6 personen. Ze zijn allemaal ruim en licht en voorzien van een
televisie met zowel nationale als internationale zenders,
een koelkast en een zitje.

Op het terras en in de zonnige serre geniet je van een kop koffie of
van je zelfgemaakte ontbijt. Koken kan in de gemeenschappelijke
keuken. Hier vind je verschillende fornuizen, magnetrons en
keukengerei: je kunt pannen, potten, borden en bestek gebruiken.

Sommige kamers zijn voorzien van een eigen toilet en een badkamer
met douche, voor de overige kamers zijn de gedeelde toiletten en
douches direct tegenover de kamers te vinden.

Het hotel beschikt tevens over gratis WIFI, een televisiekamer en een
gezellige serre waar je je zelf gemaakte maaltijd kunt eten of
de dag af kunt sluiten met een drankje. Handdoeken zijn tegen
toeslag verkrijgbaar bij de receptie.

Het hotel is de ideale plek voor wanneer je met familie een paar
dagen wilt genieten van de vrijheid van de natuur en het strand.
Wij bieden tevens de mogelijkheid het hotel als groepsaccomodatie
te gebruiken, waarbij je het gehele hotel af huurt.
Voor actuele tarieven verwijzen wij u graag naar onze website.
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Economy 2- of 3-persoons kamer
Ruime en comfortabel ingerichte kamers met 1-persoons
bedden, een zitje en een koelkast op de kamer. De gedeelde
douches en toiletten bevinden zich op de gang, direct buiten
de kamer. Ontbijten kan op de kamer, maar natuurlijk ook in
de ruime en lichte ontbijtserre.

Comfort 2-persoons

Family 4- of 6-persoons kamer

Wanneer je op zoek naar een kamer met wat meer privacy
kun je kiezen voor comfort-kamers. Deze ruime 2-persoons
kamers hebben twee fijne 1-persoons bedden, een gezellige
zitplek en een eigen badkamer en toilet.
De kamers beschikken over een eigen koelkast: met een
koud drankje zit je heerlijk op het buitenterras. Tevens zijn er
huisdiervriendelijke comfort-kamers te boeken: neem je hond
mee op vakantie!

Een paar dagen ontspannen aan het strand met het gezin
of met vrienden? De ruime 4- en 6-persoons kamers zijn
voorzien van 1-persoons bedden en een stapelbed.
De badkamers en toiletten worden gedeeld. In de ruime
gemeenschappelijke keuken kun je lekker koken en in de
eetruimte of op het terras kun je gezellig samen eten.
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