Gezien een verblijf
bij Villa de Duinen gelijk staat
aan ultieme ontspanning
bieden wij u tijdens uw verblijf
gratis toegang tot het
bijzondere Azzurro Wellness
Noordwijk, waar u heerlijk kunt
genieten van alle fitness- en
wellness faciliteiten.
Azzurro Wellness
bevindt zich aan de
overzijde van het hotel.

Restaurant • Bar • Lounge • Hotel

VILLA DE DUINEN
De Villa, gebouwd in 1902, is onlangs volledig
gerenoveerd en is één van de meest bijzondere locaties in
Noordwijk aan Zee. Het is een unieke veelzijdige plek op
loopafstand van het strand. De Villa staat voor rust,
ontspanning, inspiratie, genieten en uw kostbare tijd op een
prettige manier doorbrengen op welk moment van de dag
dan ook. Wij staan altijd voor u klaar om u een
onvergetelijk moment te bezorgen. Kom snel een keer langs
en ervaar zelf hoe snel u zich hier thuis voelt.
Oude Zeeweg 74 – 2202 CE – Noordwijk aan Zee
T: 071-3648932 – E: info@villadeduinen.nl
www.villadeduinen.nl

Wij bieden u gra
ag kosteloos
shuttleservice
binnen Noordw
ijk aan.

iets bijzonders...

Wilt u een keer iets bijzonders organiseren zoals een heerlijke
brunch, een high tea of een family-style lunch of diner dan kan
dat bij de Villa. Laat ons weten wat uw ideeën en wensen zijn
en wij bezorgen u een onvergetelijke tijd samen. Op aanvraag
vanaf 10 personen.

VERGADERRUIMTEN

RESTAURANT
Villa de Duinen beschikt over één van de beste restaurants in
Noordwijk. In het sfeervol ingerichte restaurant kunt u genieten
van bijzondere gerechten. Er wordt gekookt vanuit een Franse
keuken met een eigentijdse invulling en soms een Aziatische
twist. Chefkok Richard van Gijlswijk: “Ons hart ligt bij seizoensgerechten bereidt met de beste – liefst regionale – producten;
ik zou het omschrijven als toegankelijk en herkenbaar maar
toch verfijnd.”

SLAPEN
Villa de Duinen is één van de weinige boutique hotels in Noordwijk
aan Zee. Met slechts 11 hotelkamers, onderscheidt de Villa zich
ook vanwege haar kleinschaligheid. Dus bent u op zoek naar de
perfecte plek om te overnachten
in Noordwijk (op loopafstand van
strand, zee en duinen) om er een
keer helemaal tussenuit te zijn en
houdt u van comfort en persoonlijke aanpak, reserveer dan snel
een hotelkamer voordat iemand
anders u voor is.

Wij beschikken over meerdere (vergader)ruimten met daglicht
en openslaande deuren naar buiten. Naast alle benodigde communicatiefaciliteiten, is tevens van alles mogelijk op culinair
gebied, al dan niet met overnachtingen. Wij beschikken over 4
verschillende ruimten en die zijn geschikt voor bijeenkomsten
van 2 tot 22 personen.

Lunch/diner

Voor een zakenlunch of diner kunt u kiezen uit gerechten van
onze kaart (bekijk hier de lunchkaart of de dinerkaart). Bent
u op zoek naar een menu voor een groter gezelschap of heeft
u andere specifieke wensen, dan kan dat uiteraard besproken
worden. Wilt u graag in besloten sfeer dineren, dan is dat ook
mogelijk in een van onze besloten dinerkamers. Deze zijn in
dezelfde stijl ingericht als het restaurant en bieden privacy voor
uw besprekingen.

