
 

 

 

Weekend Boost arrangement 
 

Het BOOST arrangement biedt een evenwichtig Healthy Life-programma en voorziet in diverse 
activiteiten die je een boost geven en een gezonde levensstijl ondersteunen.  

Inspanning en ontspanning gaan hierbij hand in hand.  
Daarnaast is er voldoende rust én ruimte om uw verblijf eigen te maken.  

 
Naast de sportieve en inspannende activiteiten zijn er verschillende momenten om kennis te maken 

met alle mogelijkheden die Noordwijk u biedt. Uiteraard geldt dit ook voor de natuur: zo biedt het 
strand van Noordwijk op elk moment van de dag weer een andere beleving om samen of in stilte te 

genieten van de elementen. 

Geef je lichaam en je geest een Boost, voel je weer fit en energiek. 

 

Omschrijving programma: 

Vrijdag 

• Check-in 
 

• 14.00 uur - Strandwandeling met sportieve elementen* 
Voel de kracht van de branding, adem de zuivere zeelucht in en doe nieuwe energie op.  
Een strandwandeling met begeleiding langs de branding van Noordwijk in combinatie met 
sportieve oefeningen. 

Wat neem je mee? Wandel-of sportschoenen, all-weather kleding, handdoek, bidon en 
rugzak. 
 

Zaterdag 

• 10.00 uur - Yoga* 
Bij yoga beweeg je rustig op het ritme van de ademhaling. Yoga betekent verbinden en dit 
is dan ook het centrale thema bij beoefening. Je verbindt het lichaam met de geest, de 
aandacht met de ademhaling. Yoga draagt bij aan Gezondheid, flexibiliteit, focus, 
ontspanning en rust. De yogales is geschikt voor alle niveaus en alle leeftijden.  
 
Wat neem je mee? Trek soepel vallende kleding aan, eventueel een warm vest, sokken, een 
handdoek en bidon. Yogamatten zijn aanwezig. 
 

• 12.00 uur - Lunch bij Nomade Beach House* 
Weids uitzicht, een warm welkom. Een plek waar je je direct thuis voelt, waar het goed is 
zoals het is. Die plek is Nomade Beach House. Verrijkt door ervaringen van over de hele 
wereld die terugkomen op de menukaart. Een keur aan smaken, specerijen en verrassende 
smaakcombinaties. Denk aan muhammara, granaatappel en hummus. Van oudsher 
worden uiteenlopende soorten groenten gecombineerd met verse kruiden. Met een gezond 
drankje erbij.  



 

 

 

• Middag - Vrije tijd  
Allereerst biedt Noordwijk Heilzame badplaats natuur: weids uitzicht over zee, een 13 km 
lang zandstrand, afwisselend duinlandschap en in noordelijke richting het eerste 
strandreservaat Noordvoort. Heerlijk om er te voet of op de fiets op uit te trekken. Naast 
natuur heeft Noordwijk ook cultuur te bieden. De Max Liebermann wandeling is een 
uitstekende manier om Noordwijk te leren kennen en kunst te ervaren. Ook zijn er 
meerdere musea: Museum Oud Noordwijk, Museum Engelandvaarders, Stripmuseum 
MoCA, Space Expo, Atlantikwall museum en NoVaTo. In theater De Muze is een uitgebreid 
programma van diverse cultuurvormen en bioscoop. Shoppen pal aan zee, in de historische 
kern van Noordwijk Binnen of in het pittoreske Noordwijkerhout. In de Uitagenda staat 
wekelijks het overzicht van alle activiteiten: www.noordwijk.info/uitagenda. 
 

Zondag 

• 10.00 uur - BOOST-camp* 
Bewegen en ademoefeningen op het strand en voor de liefhebbers een gezonde duik in de 
(koude) zee! Een professionele ademcoach neemt je mee voor een lekkere boost met 
Thalasso-effect, waarna je nieuwe energie en rust ervaart. Iedereen kan de BOOST-camp 
naar eigen intensiteit doen (van wandelen tot hardlopen). 
 
Wat neem je mee? Sportschoenen, all-weather kleding, handdoek, bidon en een rugzak. 
 

• 15.00 uur - Theeproeverij & bezoek kruidentuin bij Streekmuseum Veldzicht* 
Bij de authentieke Museumboerderij Veldzicht word je ontvangen met verse kruidenthee en 
zelfgebakken kruidenkoekjes. Ook is er een rondleiding door de tuin met uitleg over de 
manier van kweken en drogen van de kruiden. Je kunt de kruiden zelf voelen, ruiken en 
proeven. Ook is de natuur rondom de boerderij bijzonder en is er de mogelijkheid om van 
hieruit een wandeling te starten door het agrarisch gebied van Noordwijk. 
 

Maandag 

• Check-out  
 

• 12.00 uur - Wellnessmiddag bij Azzurro Wellness 
Vlak achter de duinen van Noordwijk ligt Azzurro Wellness, dat een groot gevoel van luxe en 
rust uitademt. Heerlijk ontspannen is mogelijk in het zwembad, de whirlpools, de Finse 
sauna, de infraroodsauna’s en het Turks stoombad (toegang met badkleding). Je kunt tot 
16.00 uur gebruik maken van alle faciliteiten van Azzurro Wellness. 
 
Wat neem je mee? Badkleding, twee badhanddoeken, slippers en badjas. (Volledig pakket 
ook te huur voor €19,50. Slippers worden eigendom). 

 

 

 

BOEK NU 

 

 
 

Contactgegeven
s: 

http://www.noordwijk.info/uitagenda
https://www.noordwijk.info/nl/reserveringsaanvraag-healthy-life-arrangement


 

 

 

*Waar mogelijk worden mensen samengebracht. 

 

Contactgegevens: 

Informatie en noodnummer: 

Marjolijn van der Jagt 

0622508614 

 

www.healthylife-noordwijk.nl 

www.noordwijk.info 

 

 

http://www.healthylife-noordwijk.nl/
www.noordwijk.info

