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Nieuwe trend in st(r)an(n)dvakantie

Reizigers zijn steeds op zoek naar nieuwe ervaringen. Een nieuwe vakantietrend is een combinatie
maken van een strandvakantie met een citytrip. Na enkele inspirerende dagen in de stad, ga je
lekker relaxen aan het strand. En dit kan zelfs dichterbij dan je denkt! Zo kan je een citytrip naar
Leiden perfect combineren met een strandvakantie in Katwijk of Noordwijk aan zee.
Leiden, wat een sfeer !
Maak interessante wandelingen door Leiden, geniet van de gezellige sfeer en raak geboeid door
zoveel dat er is te zien. Je loopt langs de grachten die kenmerkend zijn voor deze stad. Ze zijn in
totaal 28 km lang en via 88 bruggen raak je van de ene kant naar de andere. Je ontdekt de Leidse
hofjes die in de 17de eeuw door welgestelde inwoners voor de armen werden gebouwd. Kleine
huisje troepen samen rond een binnenplaats. Deze zomer valt er ook veel te doen Leiden. De
uitagenda staat bol van de evenementen met theater, muziek, tentoonstellingen en lezingen. In het
kader van de viering van 100 jaar De Stijl, wordt Leiden ook één groot openluchtmuseum. Je vindt
er 4 gratis openluchtmusea met moderne kunst doorheen de gehele stad.
In de stad kan je logeren in de unieke en eigentijdse kamers van Boutique hotel d'Oude Morsch.
Het hotel is, gevestigd in het voormalige wachtgebouw van de kazerne, met zicht op de historische
stadspoort en molen.
Katwijk, de meest ontspannen badplaats van Nederland
Met een sfeervolle “skûtsje” vaar je over de oude Rijn van Leiden naar Katwijk aan Zee.
Aangekomen in deze oude vissersplaats sta je binnen vijf minuten op de boulevard. Deze
“pendelvaardienst” loopt van mei tot september.
Katwijk staat bekend voor zijn schitterend zandstrand dat al verschillende keren de internationale
Blauwe Vlag milieuonderscheiding heeft ontvangen. Je kan trouwens zelf een bijdrage leveren
voor een schoner strand. Wandelaars kunnen zich aanmelden als Grondstofjutters. Je haalt een
juttas op bij een strandpaviljoen, geniet van een wandeling en verzamelt afval onderweg. Bij het
inleveren van je gevonden ‘grondstoffen’ wacht je een gratis koffie, een gebakje of een ijsje. Een
fantastisch initiatief!
De ultieme strandvakantie vier je in een van de strandhuisjes. Je bed induiken met zicht op de
ondergaande zon en dan ontbijten met je voeten in het zand. Overdag ga je de nieuwste
beachwear shoppen bij toffe winkeltjes zoals Juffers Lifestyle, Beachboetiek en Sandbeach. En ’s
middags kan je gaan chillen in de hippe strandbar Paal 14.
Noordwijk, de bloemenbadplaats van Nederland
Noordwijk ligt in het hart van de befaamde Bollenstreek en wordt ook wel de bloemenbadplaats
van Europa genoemd. In de zomer loopt er een bloemententoonstelling en op 12 augustus kan je
de Flower Parade bewonderen.
Noordwijk aan zee is ook een van de beste surfhotspots van Nederland met relatief hoge golven.
Iedere doorwinterde surfer weet het twaalf kilometer lange strand van Noordwijk te vinden. Voor
een luxe strandervaring na het surfen kan je je laten verwennen in de Beachclub O. Welcome in
paradise!
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