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‘Genieten van rust en de omgeving’

Limmen

Bergen aan Zee
IJsselmeer

Noordzee



Bungalowpark Het Caendorp

Bungalowpark Het Caendorp ligt aan de rand van 
het groene dorp Heiloo. Heiloo wordt omringd door 
prachtig bos en een uitgestrekt recreatiegebied. 

Het Caendorp biedt de charme van een klein 
bungalow park. Geniet van de rust in uw bungalow 
met haar beschutte tuin. Vanaf Het Caendorp zijn 
prachtige fietstochten te maken. Ons bungalowpark 
ligt direct aan een fietsknooppunt. De nabij gelegen 
kuststrook biedt vele wandel- en fietsmogelijkheden 
in de prachtige bossen en duinen. 

Op de mooie stranden van Egmond, Castricum 
of Bergen is het heerlijk fl aneren en als het weer 
wat minder is dan kunt u er heerlijk uitwaaien 
en daarna genieten van een kop koffie in één 
van de vele restaurants. 

Doordat Heiloo een station heeft, zijn plaatsen 
als Alkmaar, Haarlem en Amsterdam makkelijk 
te bereiken per trein. 
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‘Heerlijk privé’
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Speelweide

Speelschuur Kinderboerderij

Speel-
tuin Wasserette
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NDe bungalows

Het Caendorp bestaat uit 15 vrijstaande 4- en 
6 persoons bungalows. 
Al onze bungalows zijn standaard voorzien van:
• Zitkamer met radio, led-tv en dvd-speler
•  Compleet uitgeruste keuken met o.a. afwasmachine, 

broodrooster, koffiezetapparaat en waterkoker
•  Slaapkamers met eenpersoonsbedden voorzien 

van dekbedden
• Badkamer met douche en een apart toilet
•  Ruime tuin met terras en tuinmeubilair
• Op verzoek plaatsen wij een kinderbed, -stoel of -box.

Uw fietsen en/of overige bagage kunt u kwijt in de 
berging van uw bungalow. Alle bungalows hebben 
gratis toegang tot internet. Het Caendorp beschikt over 
een wasserette en het huren van fietsen is mogelijk.



Uw kinderen kunnen zich heerlijk vermaken 
in de speeltuin of naar hartenlust skelteren over 
het auto vrije bungalowpark. Bij slecht weer is de 
speelschuur zeer in trek voor een potje tafelvoetbal 
of tafeltennis. De geitjes en konijnen van de 
kinderboerderij genieten van alle aandacht die 
ze krijgen. Als kinderen heerlijk spelen dan 
geniet u des te meer!

Voor uw kinderen
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‘Lekker klimmen of 
de dieren voeren’



In Heiloo is het heerlijk vertoeven. In het Heilooër-
bos kunt u prachtige wandelingen maken. En in het 
recreatiegebied het Maalwater kunnen uw kinderen 
onder meer vissen en kanoën. Leuk winkelen kunt 
u in een van de winkelcentra van Heiloo. Maar ook 
op culinair gebied heeft Heiloo veel te bieden met 
meerdere uitstekende restaurants en eetcafe’s.  

Het Caendorp ligt uitermate geschikt voor het maken 
van allerlei uitstapjes. Denkt u hierbij aan de oud- 
Hollandse plaatsen als Marken, Edam, Volendam 

en de Zaanse Schans. Rijd mee in de oude stoomtrein 
Bello tussen Hoorn en Medemblik. Geniet van de 
altijd gezellige havenplaatsjes aan het IJsselmeer of 
het bekende Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. 

Dichterbij Het Caendorp ligt het historische 
Alkmaar met haar prachtige grachten en de beroemde 
Kaasmarkt. Onze hoofdstad Amsterdam is altijd 
een bezoek waard met haar vele beroemde musea, 
parken en winkels. 

De omgeving

en de Zaanse Schans. Rijd mee in de oude stoomtrein 
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Wilt u meer weten?
T (072) 533 05 12
www.caendorp.nl
info@caendorp.nl

Bungalowpark ‘Het Caendorp’
Groeneweg 10, 
1851 PN  Heiloo


