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Vakantie in het groene hart van Texel.
Bospaadjes voor de deur; een paar
kilometer verder sta je aan zee. De
natuur drukt ook haar stempel op ons
park. Véél groen rond de accommodaties! Dennenoord is kindvriendelijk
en kleinschalig. Met veel faciliteiten,
zodat u geniet van een onbezorgde
tijd op Texel.

Op Texel ontkom je er niet aan. Het
eilandgevoel! Op het strand heb je
dat snel te pakken. Maar… wat denkt
u van meevaren op de kotter, de vuurtoren beklimmen of een Wadexcursie?
Achter elke duintop of knus straatje
schuilt een verhaal. Genoeg te zien en
te ontdekken!

Faciliteiten
OVERIGE FACILITEITEN

› SUPERMARKT

› RESTAURANT

› MIDGETGOLF

› FIETSVERHUUR

› GRATIS WIFI

›
›
›
›

wasserette
animatieteam
speeltuinen
indoor speeltuin

Villetta’s

4P

6P

De villetta’s zijn ruime, vrijstaande
stacaravans. Ze bieden u luxe en
comfort.
Een aantal ligt prachtig aan het water.
Geniet bij mooi weer op uw veranda!
De inrichting is modern; de keuken is
van alle gemakken voorzien. Eén voet
over de drempel en je voelt je direct
thuis. Wie van extra luxe houdt; er zijn
ook villetta’s met sauna. Daarnaast
hebben we ook mindervalide villetta’s.

Chalets

4P

De chalets zijn perfect als u een voordelig verblijf zoekt. Ze zijn iets kleiner
van opzet, maar heel sfeervol.
De stijlvolle inrichting heeft een Texelse
touch. Het is een knusse accommodatie; typerend is de mooie lichtinval. De
schuifpui biedt toegang tot een grote
veranda. Bijna alle chalets zijn nieuw en
voorzien van centrale verwarming.
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Lodges

4P

Bungalows
6P

De lodges zijn avontuurlijke accommodaties, met een stoer uiterlijk. De
robuuste veranda springt in het oog!
Dankzij de grote overkapping geniet
u van het buitenleven. Wordt het te
koud? Binnen is de kamer sfeervol
ingericht. Leuk detail in de 6-persoons
lodge: een bedstee met klapluikjes. De
kleintjes zijn zó in dromenland! Er staan
meerdere lodges bij elkaar op een veld.
Tip: deze accommodaties zijn ideaal
voor groepen.

4P

6P

De modern ingerichte bungalows zijn
geschakeld of vrijstaand. Omringd
door groen, dus met veel privacy!
Elk type is voorzien van vloerwarming;
lekker behaaglijk. De bungalows zijn
gelijkvloers. Via openslaande deuren
staat u direct op het beschutte terras.
In de tuin kunnen kinderen een balletje
overgooien of lekker chillen.
Comfortabel: alle bungalows zijn voorzien van een gerenoveerde badkamer.
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Boek uw vakantie online op www.dennenoord.com

