
De ideale groepsaccommodatie 

voor scholen, verenigingen en 

families tot 52 personen.
Groepsverblijf Texel 
Fam. A.J. Bakker 
Hemmerweg 22
1797 RC Den Hoorn 
+31 (0)222 - 31 92 47
info@groepsverblijftexel.com 
www.groepsverblijftexel.com

De omgeving van het groepsverblijf, en de rest van 
het eiland, zorgen voor een onvergetelijk verblijf. 
Niet voor niets komt zeker 60% van onze gasten 
jaarlijks terug! Op het eiland is voor elke doelgroep 
van alles te beleven; natuur en cultuur, leuke 
winkelstraatjes, leerzame musea en uitdagende 
activiteiten. Op Texel vliegt de tijd voorbij!
 
Om uw verblijf zo leuk mogelijk te maken, helpen 
we u graag op weg met tips. Het is mogelijk dat we, 
in overleg, zelfs een compleet arrangement 
op maat verzorgen. Vervoer, activiteiten en over-
nachting worden dan voor de groep geregeld. 
Gezelschappen die niet zelf willen koken, kunnen, 
naast dineren in een restaurant,  barbecueën op 
eigen terrein of genieten van de service van snacks 
die worden gebracht. 
 
Zelf het verblijf regelen is een stuk makkelijker in 
combinatie met de vertrouwde adressen die onze 
gasten veel gebruiken: 
 
Activiteiten: www.teambuildingtexel.nl 
Boodschappen en BBQ: www.goenga.com 
Bus en taxi: www.texeltours.nl 
Fietsen:  www.fietsverhuurtexel.nl 
Snacks: Tel. 0222 - 32 21 45 O
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Ten noorden van het pittoreske dorpje Den Hoorn, 
waar rust en ruimte in overvloed is, ligt Groepsver-
blijf Texel.  De moderne en ruime groepsaccommo-
datie staat in een landelijke omgeving met onbe-
taalbaar uitzicht op de duinen, het dennenbos en de 
dorpjes Den Hoorn en Den Burg . Het uitgestrekte 
landschap en de aangename accommodatie geven u  
een heerlijk vakantiegevoel! 

Het groepsverblijf biedt  zowel binnen als buiten 
privacy en gezelligheid. Het uitgestrekte buiten-
terrein heeft intieme zitjes en biedt ruimte om met 
de hele groep iets te ondernemen. Voor kinderen 
zijn er veel speelmogelijkheden. De slaapkamers en 
toiletruimtes zijn tevens geschikt voor kleine groe-
pen, zodat ook gezinnen hier hun weg vinden. 

Groepsverblijf Texel is de ideale locatie voor familie-
uitjes, een  schoolreis, reünie met vrienden of een 
bruiloft op Texel.


