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Egmond aan Zee is een sfeervol dorp met diverse 
hotels. Met name in de zomermaanden is het er 
gezellig druk, maar het gehele jaar door is het een 

goede keuze voor een aangenaam verblijf. Het is dan ook 
geen wonder dat het dorp ook een gewilde locatie is voor 
een meeting, met daaraan gekoppeld een (langer) verblijf 
in een goed hotel. Bijvoorbeeld in het vorig jaar nieuw 
geopende Strandhotel Golfzang.

UITSTRALING 
Dit fraai ingerichte hotel biedt 144 comfortabele kamers 
op slechts 10 meter van het strand. Het hotel ligt aan 
de boulevard met een strandopgang voor de deur. 
Strandhotel Golfzang beschikt over 2 zalen, van respec-
tievelijk 100 en 190m2 , voor vergaderingen en ander-
soortige bijeenkomsten. De grootste zaal is onlangs 
voorzien van een lichtkoepel, wat deze zaal nog meer 

uitstraling geeft. De zalen zijn te reserveren in diverse 
opstellingen, waarmee zowel een vergadering als een 
presentatie of ander type meeting optimaal kan wor-
den gefaciliteerd. Uiteraard is in elke zaal en kamer 
gratis wifi beschikbaar. Er zijn diverse arrangementen 
mogelijk, voor een vergadering van 4 uur tot meerdaagse 
meetings.

De modern ingerichte en ruime hotelkamers zijn voor-
zien van boxspring bedden, een bureau, flatscreen tele-
visie, comfortabel zitje en kluisje, evenals een badkamer 
met wastafel, toilet, föhn en douchecabine met stortdou-
che. Alle kamers hebben een balkon, een aantal daarvan 
met uitzicht op zee. 
In het sfeervolle restaurant Chica’s, dat eveneens een 
schitterend uitzicht op zee heeft, kunt u volop genieten 
van een uitstekend ontbijtbuffet of à la carte diner. 

ONTSPANNING 
Maar Strandhotel Golfzang biedt nog meer mogelijk-
heden voor ontspanning na een intensieve meeting. Zo 
beschikt het hotel over een sauna-accommodatie met 
Finse sauna en Turks stoombad, infraroodcabine en luxe 
stort- en massagedouches. Hotelgasten kunnen hier gra-
tis gebruik van maken. 
Als gast van Strandhotel Golfzang kunt u tevens gebruik 
maken van het exclusief Wellness Center van het nabij-
gelegen Hotel Zuiderduin. Daar kunt u terecht voor alles 
op het gebied van uiterlijke verzorging en gezondheid. 
U kunt kiezen uit diverse losse behandelingen of een vol-
ledig verzorgd beauty-arrangement reserveren. 
Natuurlijk is een strandwandeling een uitstekende 
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Vorig jaar werd Strandhotel Golfzang in Egmond aan Zee 
geopend. Deze nieuwste trots van het karakteristieke dorp 
doet zijn naam volledig eer aan: het is gelegen op slechts 
10 meter van het strand. Naast luxe hotelkamers biedt het 
strandhotel ook twee zalen die uitstekend geschikt zijn voor 
vergaderingen en andere bijeenkomsten tot 100 personen.

Vergaderen 
aan het strand
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manier om het hoofd even leeg te maken: 
de eigen opgang is letterlijk voor de deur. 
Wilt u wat meer intensieve ontspanning, 
dan kan dat natuurlijk ook. In Hotel 
Zuiderduin vindt u ook Lucky Strike 
Bowling met 8 ultramoderne bowlingba-
nen, inclusief spectaculaire lichtshows 
en een verlichte dansvloer. Gasten van 

Strandhotel Golfzang krijgen korting op 
de baanhuur.
Voor alle outdoor-activiteiten werkt het 
hotel samen met Egmond Events, een 
partner die zowel de kennis als expertise 
heeft om strand- en duinactiviteiten van 
extra glans te voorzien. Denk daarbij aan, 
bijvoorbeeld, beachvolleybal, raften, zand-
sculpturen bouwen, vliegeren, discgolf, 
jeu de boules, beachgolf, kiten & blokar-
ten, mountainbiken en een GPS-tocht. 

BEREIKBAARHEID 
Een belangrijke factor voor elke bijeen-
komst is de bereikbaarheid van de venue. 
Strandhotel Golfzang is uitstekend bereik-
baar met het openbaar vervoer: er is een 
directe busverbinding met Alkmaar. Het 

hotel biedt ook een taxiservice van en 
naar Schiphol, voor eventuele inter-
nationale deelnemers aan de meeting. 
Daarnaast beschikt het hotel over een 
eigen parkeergarage. 
Met een korte wandeling (nog geen 500 
meter) loopt u zo naar het gezellige cen-
trum van Egmond aan Zee met zijn vele 
winkels, restaurantjes en terrasjes. Wilt u 
verder weg, dan is bijvoorbeeld Alkmaar 
een aantrekkelijke keuze.

Een meeting organiseren in Strandhotel 
Golfzang is dus in meerdere opzichten een 
uitstekende keuze: alle luxe en comfort, 
maar ook veel manieren om te ontspan-
nen. En die meeting wordt alleen maar 
aantrekkelijker als er een langer verblijf 
aan vast wordt gekoppeld middels een 
meerdaags arrangement. 

Tel: 072-750 2020 - sales@golfzang.nl 

www.golfzang.nl
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De grootste zaal is 
onlangs voorzien van 
een lichtkoepel, wat 
deze zaal nog meer 
uitstraling geeft.

Natuurlijk is een 
strandwandeling 
een uitstekende 
manier om het 
hoofd even leeg te 
maken: de eigen 
opgang is letterlijk 
voor de deur. 
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