
 

   
 

 

Welkom in Golden Tulip Noordwijk Beach! 
Wij heten u van harte welkom en wensen u een fijn verblijf. Hieronder vindt u informatie over de 

faciliteiten binnen ons hotel. Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met onze receptie, wij zijn 
24 uur per dag beschikbaar. 

  Receptie 
Onze receptie is 24 uur per dag beschikbaar 

voor uw verzoeken. Bent u iets vergeten zoals uw 
tandenborstel, scheerartikelen of haarborstel? Dan 
verzorgen wij dit graag aan de receptie.  
Indien u extra kosten op uw kamerrekening wenst 
te boeken vragen wij u een creditcard te overleggen 
aan onze receptie. Zonder creditcard garantie is het 
helaas niet mogelijk extra kosten op de 
kamerrekening te zetten. 
 

Relax Centre 
Ons Relax Centre is geopend van 07:00 tot 

22:00. Van 12:00 tot 13:00 is het zwembad gesloten 
in verband met reiniging. Het Relax Centre beschikt 
over omkleedruimtes en douchecabines. Ook liggen 
er voor u handdoeken klaar. Indien gewenst kunt u 
bij onze receptie een badjas huren á € 7,50 per stuk. 
Badkleding is verplicht! 
 

Openbaar vervoer 
De bushalte is direct achter het hotel. 
Buslijn 20 en 21 gaat elke 30 minuten naar 

Leiden Centraal. Vanaf hier zijn treinen beschikbaar 
naar Den Haag of Amsterdam.  
 

Uitchecken 
De check-out tijd is 11:00 uur. Een latere 
uitchecktijd is mogelijk na raadpleging bij 

onze receptie. Na het uitchecken kunt u eventueel 
nog gebruik maken van de bagageruimte.   

Noodtelefoon 
Op elke etage hangt een noodtelefoon. 
Wanneer u de hoorn oppakt belt u direct de 

receptie. 

Brasserie & Bar 
Brasserie Noordzee is geopend voor 

ontbijt, lunch en diner. Het ontbijt wordt 
doordeweeks geserveerd van 07:00 tot 10:00 en 
op zaterdag en zondag van 07:30 tot 10:30. Van 
12:00 tot 21:30 is onze keuken geopend voor 
lunch en diner. Wij raden aan om een tafel te 
reserveren om teleurstelling te voorkomen. Onze 
bar is geopend tot 23:00. U kunt hier middels 
een QR-code een bestelling plaatsen. 
 

Wifi 
U kunt kosteloos gebruik maken van 

onze Wifi. Wanneer u verbinding maakt met het 
netwerk "KPN", moet u de 
gebruikersvoorwaarden in uw internetbrowser 
accepteren. Eenmaal geaccepteerd bent u 
verbonden met het internet. 

Parkeren  
Wij bieden u de mogelijkheid uw auto te 

parkeren in de garage gelegen bij supermarkt de 
Vomar. De kosten bedragen €18,- per 
overnachting.  

Kamerschoonmaak 
Bij een verblijf van meerdere nachten 

wordt uw kamer tussen 12:00 en 17:00 
schoongemaakt. Voor andere tijden kunt u dit 
aanvragen bij onze receptie. Wanneer u geen 
schoonmaak wenst hangt u het ‘Do not disturb’ 
kaartje op. 

Honden 
Honden zijn toegestaan (tegen een 

meerprijs) in ons hotel met uitzondering op onze 
Junior Suites, Steltloper en het restaurant. Wél 
zijn honden toegestaan in onze bar en het 
(overdekte) terras. Wanneer u de hond alleen op 
de kamer laat vragen wij dit aan te geven bij de 
receptie. 


