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Wie zijn wij?

Wij zijn een strandpaviljoen en sinds een paar jaar staat ons 
paviljoen het hele jaar rond op het strand. Er even uit en 
ontspannen op het strand met het ruisen van de zee op de 
achtergrond? Het kan het hele jaar door en zeven dagen per 
week bij Surf en Beach. 

Wij zijn dagelijks geopend voor ontbijt, lunch, borrel en diner. 
Daarnaast heeft het paviljoen een aparte ruimte met eigen terras 
welke uitermate geschikt is voor bruiloften, vergaderingen aan 
zee en alle soorten feesten. Het buitenterras kan gedeeltelijk 
overdekt worden. Dus ook bij slecht weer kan het terras gebruikt 
worden. 

Bent u na het bekijken van deze brochure geïnteresseerd in 
Surf en Beach als locatie voor uw vergadering, teamdag, feest 
of bbq? Dan kunt u een vrijblijvende afspraak maken om de 
mogelijkheden en uw wensen te bespreken. 

Contactinformatie
Tel.: 071 40 165 63
E-mail: sales@surfenbeach.nl

W
IE

 Z
IJ

N
 W

IJ
?

5



Ruimtes

Wat onze locatie uniek maakt: een eigen ruimte, welke beschikt 
over een privé terras, een bar en een eigen ingang. De terrassen 
zijn voorzien van loungebanken, haardjes en een prachtig uitzicht. 
Beide ruimtes zijn voorzien van veel natuurlijk lichtinval door het 
vele glas dat is gebruikt. De ruimtes kunnen naar wens worden 
ingericht.

Serre
Deze ruimte is te huren vanaf 30 tot 200 personen
Oppervlakte zaal: 97 m2

Oppervlakte terras: 95 m2

Aantal stoelen in theateropstelling: 100 stoelen

Hoofdpaviljoen
Deze ruimte is te huren vanaf 200 tot 300 personen
oppervlakte zaal: 211 m2

oppervlakte terras: 138 m2

Aantal stoelen in theateropstelling: 200 stoelen

Beide ruimtes zijn alleen te huren in combinatie met een 
arrangement. 
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Op een rijtje

Feest
Voor bedrijven: Wilt u de waardering voor uw personeel uitspreken 
met een feest? Bij Surf en Beach bieden we veel mogelijkheden om 
deze dag  en/of avond tot een succes te maken. Wij denken graag 
met u mee.
Verjaardagen: Bij strandpaviljoen Surf en Beach bent u voor de 
feestavond aan het juiste adres. Wij kunnen de avond geheel naar 
wens verzorgen. Geen zin in een DJ of een feest tot in de late uren? 
Het is ook mogelijk om een borrel te houden bij ons.

Trouwen
Altijd al willen trouwen op het strand? Dat kan bij Surf en Beach! 
Sinds enkele jaren is het mogelijk om op het strand van Katwijk te 
trouwen. Surf en Beach kan een complete dag en avond verzorgen 
met of zonder ceremonie.

Barbecue
Een van de mogelijkheden voor groepen is een bbq. Er is keuze uit 
diverse varianten. Bekijk de barbecue pagina voor meer informatie.
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Vergaderen
Vergaderen op een unieke locatie kan bij Surf en Beach. In onze
inspirerende vergaderruimte komen de meest creatieve ideeën 
naar boven! 

High tea|wine|beer
Een 3 uurs high tea|wine|beer arrangement is erg geschikt voor 
een familie reünie, verjaardag, bedrijfsborrel, babyshower of een 
andere gelegenheid.

Groepsactiviteiten
Om dichter bij elkaar te komen is het mogelijk om een activiteit 
bij een van onze partners te boeken. De activiteiten lopen 
uiteen van golfsurfen, raften en powerkiten tot gps-spellen en 
indooractiviteiten zoals beat the box en het ik hou van holland 
spel.
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Feest

Bij strandpaviljoen Surf en Beach bent u ook voor feesten en 
partijen aan het juiste adres. Een vergadering met aansluitend 
een feest, een bedrijfspresentatie, een zakelijke borrel of een 
personeelsfeest. Maar u kunt ook uw verjaardag groots bij ons 
vieren, alles is mogelijk. Wij adviseren u om samen tot een 
geweldige dag en/of avond te komen. 

Er is een ruime keuze aan hapjes en drankjes. Voor de drankjes 
maakt u een keuze uit een van onze arrangementen. Wilt u 
voorafgaand aan het feest uitgebreid eten? Dan bieden wij de 
mogelijkheid tot een barbecue, keuzemenu of een buffet. Kleine 
hapjes gedurende de avond kunt u vooraf met ons bespreken. 
Onze uiterste sluitingstijd is 01:00 uur. Wat betreft de muziek kunt 
u kiezen voor live muziek of een DJ. Ook kunt u gebruik maken 
van onze geluidsinstallatie. Natuurlijk is het toegestaan om de 
ruimte te decoreren. Echter, het is niet toegestaan om gebruik te 
maken van rijst, confetti, glitters, punaises en vuurwerk. 

De feestarrangementen zijn gebaseerd op 4 aaneengesloten 
uren. Arrangementen voor een kortere of langere duur zijn op 
aanvraag.

Onze actuele feestarrangementen zijn te vinden op 
www.surfenbeach.nl
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Trouwen!

Altijd al willen trouwen op het strand? Dat kan bij Surf en Beach! 
Sinds enkele jaren is het mogelijk om op het strand van Katwijk 
te trouwen. 

Surf en Beach kan een complete dag en avond verzorgen met of 
zonder ceremonie.

Na een persoonlijke kennismaking bespreken wij de 
mogelijkheden en wensen en kunnen wij jullie adviseren hoe 
deze bijzondere dag vorm te geven. Wij werken samen met 
verschillende partners betreft styling, bruidstaart, foto/video-
graaf en muziek om de dag compleet te maken.

Trouwceremonie
Sinds 2014 is het mogelijk om op het strand van Katwijk te 
trouwen. Strandpaviljoen Surf en Beach biedt de mogelijkheid 
om elkaar het ja-woord te geven met je voeten in het zand of in 
onze door licht overgoten serre.

Meer actuele info over onze partners en trouwen bij Surf en 
Beach kun je vinden op www.surfenbeach.nl. 

T
R

O
U

W
E

N
!

13



Barbecue

De barbecue arrangementen die wij aanbieden zijn te reserveren 
vanaf 30 personen. Bij mooi weer vindt de barbecue buiten 
plaats. Indien het slecht weer is (en tijdens de wintermaanden) 
wordt de barbecue bereid op onze houtskool gestookte grill 
door een van onze koks in de keuken. Ongeacht het weer 
zoeken wij altijd naar een oplossing om de barbecue door te 
laten gaan. 

Na de bbq kunt u een dessertbuffet reserveren bestaande uit ijs 
en/of diverse mini dessertjes.

Strand bbq
Vanaf 2 tot ongeveer 25 personen is onze “strand bbq” te 
reserveren in de zomermaanden. Hierbij bbq je zelf op een klein 
op houtskool gestookt bbq-tje. Bij mooi weer op ons terras of op 
het strand voor ons paviljoen (afhankelijk van de wind). 

Mocht het slecht weer zijn dan kan de bbq binnen doorgaan en 
dan zullen de koks het vlees/vis/vega (5 stuks p.p.) in onze 
houtskool oven in de keuken bereiden.

Onze actuele bbq/dessert arrangementen zijn te vinden op 
www.surfenbeach.nl
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Vergaderen

Vergaderen op een unieke locatie? Direct gelegen op het 
Katwijkse strand met uitzicht op zee. Het kan bij Surf en Beach! 
Onze aparte ruimte biedt de mogelijkheid om te vergaderen, 
brainstormen en presenteren. De ruimte is voorzien van 
veel ramen waardoor de ruimte op een natuurlijke manier 
verlicht wordt. Wanneer het weer het toelaat bieden we u de 
mogelijkheid om de sessie buiten voort te zetten op een eigen 
terras. De ruimte is de gehele dag beschikbaar en te boeken in 
combinatie met diverse arrangementen. 

Vergaderarrangementen
Alle vergaderarrangementen zijn standaard inclusief: koffie, thee, 
water, fruit, snacks, zaalhuur, beamer+scherm, geluid en wifi. 

Wij bieden een 4 uur en een 8 uur arrangement aan. 
Het 8 uur arrangement is inclusief lunch. 

De vergaderarrangementen zijn van 2 tot 200 personen
te reserveren. 

Kijk op onze site www.surfenbeach.nl voor de actuele tarieven
of stuur een mail naar sales@surfenbeach voor een offerte.
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High tea|wine|beer

Een 3 uurs high tea|wine|beer arrangement is erg geschikt voor 
een familie reunie, verjaardag, bedrijfsborrel, babyshower of een 
andere gelegenheid. U kunt dan genieten van de hapjes van de 
high tea, high wine of high beer in buffetvorm in onze aparte serre 
met buitenterras vanaf 30 personen.

Wij serveren bij de high tea diverse hartige hapjes en zoete
lekkernijen met uiteraard scones met clotted cream en 
onbeperkt thee. Overige drankjes zoals koffie, fris en wijn zijn 
op nacalculatie.

Wij serveren bij de high wine|beer diverse tapas van vlees, vis en 
kaas, afhankelijk van het seizoen en dit is inclusief 3 drankjes p.p. 
(keuze uit: fris, wijn, bier). 

Voor de kinderen hebben wij een “high limo” bestaande uit een 
broodje knakworst, mini tosti kaas, diverse zoete kinder 
lekkernijen en onbeperkt limonade.

Mail naar sales@surfenbeach.nl voor beschikbaarheid 
en overige info.

Uiteraard is een high tea/limo/wine en beer ook vanaf 2 personen 
in ons strandpaviljoen te verkrijgen op reservering vooraf.
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Groepsactiviteiten

Wilt u de vergadering onderbreken met een sportieve activiteit. 
Of lijkt het jullie leuk om aan de teamspirit te werken. Een 
vrijgezellenfeest of uitje met de familie lenen zich ook goed 
voor activiteiten. Wij werken samen met verschillende partners 
die activiteiten voor jullie kunnen organiseren. De activiteiten die 
aangeboden worden door onze partners zijn o.a.:

• golfsurfen/suppen
• mountainbiken/solex tour/duinsteppen
• beachspellen zoals expeditie Robinson
• diverse soorten yoga
• pubquiz/escape room

En nog veel meer!

Kijk op onze site www.surfenbeach.nl voor onze partners met de 
bijbehorende activiteiten.
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Overnachten

Elke ochtend wakker worden van het ruisen van de zee en in de 
avond genieten van prachtige zonsondergang...

Kortom, kunt u geen genoeg krijgen van het strand en wilt 
u niet een dag maar een heel weekend op het strand van 
Katwijk doorbrengen? Het kan! Naast ons strandpaviljoen staan 
in de maanden februari tot en met oktober Surf en Beach 
strandhuisjes. 

Deze strandhuisjes zijn ingericht met een keuken, een badkamer 
met douche en wastafel en een apart toilet. De huisjes zijn 
ingericht voor maximaal zes personen. 

Voor meer informatie over de strandhuisjes kunt u op onze
website terecht.

www.surfenbeachstrandhuisjes.nl
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Bereikbaarheid

Openbaar vervoer
Katwijk is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Vanaf 
Leiden Centraal gaan er verschillende bussen naar Katwijk aan 
Zee. Kijk voor de meest actuele reisinformatie op ov9292.nl

Auto
Vanaf Amsterdam volgt u de A44 richting Den Haag-Centrum/
Leiden-West. En neemt u afslag 8 (Leiden) naar N206 richting 
Katwijk.

Vanaf Den Haag gaat u over de N44/A44, Neemt u afslag 8 
(Leiden) naar N206 richting Katwijk. 

Parkeren
Parkeergarage Boulevard Zeezijde. Neem ingang Noord ter 
hoogte van Boulevard 38 en parkeer in de buurt van nr 1. Neem 
vervolgens de uitgang Koningin Wilhelminastraat. Als u buiten 
komt, gaat u rechts en neemt u het eerste duinpad naar rechts. 
Aan het eind van dit pad gaat u naar links richting het strand. 
Aan de rechterkant ziet u strandpaviljoen Surf en Beach 
(ca.1 min. lopen).
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Strandpaviljoen Surf en Beach
Boulevard Zeezijde 9

2225 BB Katwijk aan Zee
sales@surfenbeach.nl

versie 01.22


