Onder de naam ‘Activiteiten aan Zee’ organiseren wij al meerdere jaren
(actieve) vrijgezellenfeesten in Katwijk. Ben je op zoek naar een spectaculair of een meer ontspannen activiteit? Wij hebben een groot aanbod
aan verschillende activiteiten op strand en / of in zee. In deze digitale
flyer vind je informatie over de verschillende pakketten met de daarbij
horende prijzen. De duur van de activiteit(en) zijn in overleg. Indien je
extra wensen hebt, wij regelen het graag en helpen je ook bij het samenstellen van een leuk en sportief programma. Wij beschikken over
ruime omkleedruimtes en douches op het strand. Aansluitend aan het
sportieve gedeelte de dag afsluiten met een gezamenlijke borrel,
heerlijke barbecue of diner? Wij regelen dit graag!
Informeer gerust naar de vele mogelijkheden.

Activiteiten aan zee | 06 420 220 16 | Surfschool-Katwijk

PA K K E T A

GOLFSURFEN OF (Mega) SUPPEN
Staand op een golfsurfboard de golven afrijden, helemaal tot aan het strand!
We beginnen met de basistechnieken op het strand waarna de groep onder
begeleiding het water in gaat en al peddelend probeert de eerste golf te
pakken! Wanneer er geen golven staan gaan we Suppen. Stand Up Paddle
surfen is nog steeds ongekend populair in Nederland. Deze vorm van watersport is zeer gemakkelijk onder de knie te krijgen. Staand op een groot
surfboard beweeg je jezelf voort met een peddel. De kunst is om op het
board je balans te vinden en te houden. Suppen is een ideale work out voor
iedereen! Wanneer je (nog) niet helemaal zeker bent van je evenwicht op het
water, dan is er ook een mega Supboard. Hier kunnen 6 – 8 personen tegelijk
op en samen peddel je dan (relaxt) op het water.
Dit geeft garantie op heel veel komische momenten!
Duur activiteit: 1,5 - 2uur

Inclusief alle materialen

PA K K E T B

Prijs: €28,50 p.p. (4-7 personen)

Prijs: €23,50 p.p. (vanaf 8 personen)

BRANDING RAFTEN
Bij deze spectaculaire activiteit is teamwork erg belangrijk, samen met je
vrienden of collega’s zit je in een ‘coast raft’ en trotseer je de branding! Het
team probeert al peddelend door de branding heen te komen om uiteindelijk met een golf mee te surfen! Wanneer de branding ongunstig is om te
Raften, voer je als groep andere leuke opdrachten met de rafts uit.
Deze activiteit is zeer geschikt als teambuilding of groepsuitje.
Duur activiteit: 1,5 - 2uur

Inclusief alle materialen

PA K K E T C

Prijs €29,50 p.p. (5 - 14 personen)

RIB VAREN

Vanaf dit seizoen kan deze spectaculaire activiteit geboekt worden bij Activiteiten aan Zee! Met een RIB boot vaar je met hoge snelheid door de branding en krijg je een enorme kick! Prijs is afhankelijk van het aantal personen
en tijdsduur. Neem contact met ons op voor een offerte op maat.
Duur activiteit: 0.5 - 1 uur

PA K K E T D

Prijs: vanaf €250,- per half uur. (maximaal 8 personen per keer)

BANAAN VAREN
Deze activiteit zorgt voor een behoorlijke adrenaline kick. Met maximaal 10
personen neem je plaats op de banaan die wordt voortgetrokken door een
grote speedboot. Prijs is afhankelijk van het aantal personen en tijdsduur.
Contact ons voor een offerte op maat.
Duur activiteit: 0.5 - 1 uur
Prijs: vanaf €250,- per half uur. (maximaal 10 personen per keer)

PA K K E T E

EXPEDITIE ROBINSON
De ‘Expeditie Robinson’ bestaat uit verschillende leuke activiteiten op het
strand en indien gewenst in zee. De activiteiten zijn deels van het populaire
tv programma Expeditie Robinson en deels zelf bedacht. Het is een soort
zeskamp waarin verschillende teams het tegen elkaar opnemen. De teams
zullen nauw moeten samenwerken en strijden om de eerste plaats! De zeskamp kan uit diverse onderdelen worden samengesteld, bijvoorbeeld: Reuze
katepult, A-Frame, je eigen brug bouwen, bamboe bucket, ringen uit het
zand vissen, oversteek, Tangram puzzel, boogschieten, eb en vloed race,
Jenga, etc.
Duur activiteit: 2 - 2.5 uur (inclusief pauze)

PA K K E T F

Prijs: €30,00 p.p. (8 - 12 deelnemers)

MOUNTAINBIKEN
Ervaar hoe geweldig mountainbiken kan zijn op een spectaculair parcours
gelegen in de mooiste duin- en bosgebieden van Zuid-Holland. Samen met
onze instructeur(s) fiets je vanaf Katwijk naar het parcours. Na een korte
uitleg over het gebruik van de mountainbike ga je uiteraard het
parcours berijden.
Duur activiteit: 2 - 2.5 uur

Inclusief huur mountainbike

Prijs: €35,00 p.p. (5 - 8 deelnemers)

PA K K E T G

Prijs: €25,00 p.p. (vanaf 13 personen)

Prijs: €30,00 p.p. (vanaf 9 personen)

POWERKITEN
Deze activiteit is zeer geschikt wanneer er (veel) wind staat. Je ervaart de
kracht van de wind door de vlieger en ondervindt dat het best pittig is. De
instructeur legt uit hoe je de vlieger het langs in de lucht kan houden en hoe
je snelle stuurbewegingen kan maken zonder dat de vlieger neerstort.
Duur activiteit: 1 - 1.5 uur

PA K K E T H

Prijs: €22,50 p.p. (5 - 10 personen)

Prijs: €17,50 p.p. (vanaf 11 personen)

BEACH GAMES
Beleef met een groep de echte beach games. Daag elkaar uit in diverse
games op het mooie strand van Katwijk. Lekker sportief en competitief
bezig zijn. De beach games bestaan uit de volgende spellen: bouwen met
bamboe, volleyballen, Kan Jam Frisbee, Archery Tag en beach hockey.
Duur activiteit: 1.5 - 2 uur
Prijs: €22,50 p.p. (5 - 10 personen)

Prijs: €17,50 p.p. (vanaf 11 personen)

COMBINATIE

PAKKETTEN

COMBINATIE
WATERACTIVITEITEN
Activiteiten A + B
Golfsurfen of suppen (1.5 uur) +
raften of mega suppen (1 uur)
Het is mogelijk een combinatie te boeken

Prijs: €38,50 p.p. Totaal 2.5 - 3 uur

van de activiteiten die vermeld staan in
deze flyer. Wanneer je een combinatie wilt

Combinatie activiteiten A + C of D

plannen die niet vermeld staat, laat het
ons gerust weten. Wij kijken dan naar de

Golfsurfen of suppen (2 uur) + RIB en /
of banaanvaren

mogelijkheden hiervan.

Prijs: in overleg

COMBINATIE

STRAND + WATERACTIVITEIT

(afhankelijk van het aantal personen)

COMBINATIE

STRANDACTIVITEITEN

Activiteiten E + A of B

Activiteiten H + G

Expeditie Robinson (2 uur) + golfsurfen,
suppen, raften of mega suppen (1 uur)

Beach Games (1.5 uur) +
Powerkiten (1 uur)

Prijs: €42,50 p.p. Totaal 3 - 3.5 uur

Prijs: €37,50 p.p. Totaal 2.5 - 3 uur

Activiteiten F + A of B

Activiteiten F + G

Mountainbiken (2 uur) + golfsurfen,
suppen, raften of mega suppen

Mountainbiken (2 uur) +
Powerkiten (1 uur)

Prijs: €47,50 p.p. Totaal 3 - 3.5 uur

Prijs: €40,00 p.p. Totaal 3 - 3.5 uur

ALGEMENE

INFORMATIE
Activiteiten aan Zee is ontstaan door de samenwerking

tussen

Surfschool-Katwijk

en

ATB-Katwijk. Wij beschikken over een ruim assortiment aan (surf)materialen zodat wij altijd
een scherpe prijs kunnen aanbieden. Door onze
ruime ervaring en ons enthousiasme voor alle
aangeboden activiteiten staan we garant voor
een sportieve en onvergetelijke ervaring voor
alle deelnemers. Surfschool-Katwijk heeft zijn
locatie direct op het strand. Er zijn twee ruime
kleedkamers en douches aanwezig.

PARKEREN
De nieuwe parkeergarage van Katwijk bevindt zich in
de duinen en heeft een capaciteit van 700 plaatsen.
Hierdoor kunt u altijd op loopafstand van het strand
uw auto parkeren.

BBQ PAKKETTEN

Contact informatie
Activiteiten aan Zee | Surfschool
Katwijk | ATB - Katwijk
Kantoor adres

Na afloop lekker barbecuen op strand? Wij werken

Bomschuitstraat 115

samen met een groot aantal strandpaviljoens in Ka-

2224 TV Katwijk

twijk. Informeer gerust naar de verschillende barbe-

Adres strand Boulevard Zeezijde 3 2225 BB

cue pakketten en de bijbehorende prijzen / mogeli-

Katwijk

jkheden. Niks is mooier om je sportieve dag aan het
strand af te sluiten in een gezellig strandpaviljoen. Uiteraard kan er ook gekozen worden voor een à la

Tel: 06 420 220 16

carte lunch/ diner. Informeer gerust naar de vele mo-

info@activiteitenaanzee.nl

gelijkheden.
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