
De kinderen zijn lekker aan het surfen terwijl je zelf een poging waagt om te blijven
staan op een supboard. Vanaf dit seizoen maak je je verblijf op het strand nog leuker! Surfschool-Katwijk 
heeft speciaal voor de gasten van de strandhuisjes een leuke ‘surf & rent’ service opgezet. Dit betekent nog 
meer genieten van de zee! Je kunt kiezen uit één van de onderstaande huur- en lesmogelijkheden. De surf- of 
supboards worden op de dag van aankomst door ons bij je strandhuisje afgeleverd en bij vertrek weer 
opgehaald. Wanneer je kiest voor een pakket inclusief surfles, wordt deze les door ons ter plekke voor het 
strandhuisje gegeven!

Beachpakket C
week

1 x gol fsurf-  of  Supboard
1 x wetsui t
€139,00

Beachpakket B
weekend

2 x gol fsurf-  of  Supboard
2 x wetsui t
€125,00

Beachpakket A
weekend

1 x gol fsurf-  of  Supboard
1 x wetsui t
€79,00

Beachpakket D
week

2 x gol fsurf-  of  Supboard
2 x wetsui t
€175,00

Lespakket A
1 x surf  of  suples
inclusief  wetsui t

€25,-  p.p.
minimaal 4 personen

Lespakket B
2 x surf les

inclusief  wetsui t
€45,-  p.p.

minimaal 4 personen

Informatie:
Lespakket A & B zijn inclusief huur surfboard en
wetsuit. Een surfles nemen kan vanaf een leeftijd van 8
jaar, bezit van een zwemdiploma is verplicht. Een
surfles duurt 1.5 uur. Een combinatie van een
beachpakket én een lespakket is uiteraard ook mogelijk.

Reservering:
Reservering van een beachpakket en/of lespakket kan
alleen vooraf via info@surfschool-katwijk.nl

Borg:
De borg op een beachpakket bedraagt €50,- per
strandhuisje.

Betalingen:
De betalingen kunnen vooraf of op de dag van
aankomst worden voldaan. Meer informatie hierover
ontvang je bij de reservering.

Surf)!mpen in K!twi()
	nieuw!)

Brunotti Beachcamp junior:
Geschikt voor jongeren in de leeftijd 12-16 jaar. Het 
betreft een ‘dagkamp’ van 09.30 t/m 16.30 uur, waarbij 
we naast dagelijks surfles ook veel andere stoer 
activiteiten aanbieden. Er is keuze uit 1,2,3,4 of 5 dagen 
deelname. Prijs vanaf €55,-. (per dag) Voor meer 
informatie kun je uiteraard contact met ons opnemen.

Deze activiteiten worden aangeboden i.s.m. Surf en Beach strandhuisjes. Wanneer er vragen of opmerkingen zijn 
neem dan contact met ons op. Surfschool-Katwijk info@surfschool-Katwijk.nl / 06 420 220 16

Surfschool-Katwijk is ook het juiste adres voor een sportieve activiteit op strand of in de zee. Naast het geven van 
golfsurf- en suplessen kan je bij ons ook terecht voor clinics: kitesurfen, raften, bodyboarden, mountainbiken, 
powerkiten en longboarden. Meer informatie kan je vinden op: www.surfschool-katwijk.nl 

M!!) v!n (e verbli(f op het K!twi()se str!nd een sportief verbli(f!
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