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GENIETEN VAN HET PRACHTIGE 
STRAND IN WIJK AAN ZEE

Alleen maar genieten aan het strand van Wijk aan Zee! Een super 
gezellige beachclub waar je instant zomerse kriebels van krijgt. Je 
kunt bij ons genieten van heerlijk eten en drinken, maar je bent ook 
aan het goede adres voor bedrijfsuitjes, vrijgezellenfeestjes, 
vergaderingen en familiedagen.

https://www.beachclubsunsea.nl/
mailto:https://www.beachclubsunsea.nl/?subject=


GROEPEN & ARRANGEMENTEN
Iets organiseren op het strand? Dan zit je bij ons wel goed! Of het nu 
gaat om een verzorgd weekend, een bruiloft of een borrel, we 
denken maar al te graag met je mee. Blader snel door deze brochure 
en ontdek de mogelijkheden.

https://www.beachclubsunsea.nl/groepen-en-arrangementen
mailto:https://www.beachclubsunsea.nl/?subject=


BEDRIJFSUITJES VRIJGEZELLEN-
FEESTEN

BRUILOFT FAMILIEDAG

(ACTIEVE)
VERGADERINGEN

BORRELS &
FEESTEN

https://www.beachclubsunsea.nl/groepen-en-arrangementen/vrijgezellenfeesten
https://www.beachclubsunsea.nl/groepen-en-arrangementen/trouwen
https://www.beachclubsunsea.nl/groepen-en-arrangementen/borrel-en-feest
https://www.beachclubsunsea.nl/groepen-en-arrangementen/bedrijfsuitjes
https://www.beachclubsunsea.nl/groepen-en-arrangementen/familiedagen
https://www.beachclubsunsea.nl/groepen-en-arrangementen/actieve-vergaderingen


BEDRIJFSUITJES

FAMILIEDAG

(ACTIEVE)
VERGADERINGEN

Wij staan bekend om onze unieke 
locatie met een activiteitenstrand 
recht voor de deur gecombineerd 
met luxe faciliteiten.

Samen met Wijkiki hebben wij een 
succesformule op het gebied van 
evenementen, door de uitgebreide 
arrangementen en ruime keuze 
activiteiten kunnen wij voor ieder 
gezelschap een onvergetelijk 
evenement organiseren.

Ben je op zoek naar een leuke 
activiteit en unieke locatie voor een 
familiedag? Zoek dan niet verder! 
Beachclub Sunsea biedt keuze uit 
meer dan 10 leuke en spectaculaire 
activiteiten en spelprogramma’s voor 
jong en oud!

Eén ding staat voorop: het moet 
voor iedereen een onvergetelijke
ervaring worden waar je na een
lange tijd met plezier op terugkijkt!

Heb jij een particuliere of zakelijke 
meeting? En ben je opzoek naar 
een unieke locatie? 

Kom vergaderen op het strand in 
combinatie met bijvoorbeeld: Boog-
schieten, blokarten, powerkiten of 
een van onze andere strandactivi-
teiten. Er is van alles mogelijk en 
we denken graag met je mee.

mailto:https://www.beachclubsunsea.nl/?subject=
https://www.beachclubsunsea.nl/groepen-en-arrangementen/bedrijfsuitjes
https://www.beachclubsunsea.nl/groepen-en-arrangementen/familiedagen
https://www.beachclubsunsea.nl/groepen-en-arrangementen/actieve-vergaderingen


Met het breedste zandstrand van 
Nederland is het de perfecte plek 
voor een onvergetelijk op het 
strand! Bij Wijkiki hebben we één 
van de grootste activiteitenstran-
den van de Nederlandse kust voor 
de deur. Hierdoor is er alle ruimte 
voor activiteiten. Daarnaast hebben 
we heerlijke hapjes en drankjes. 

Kortom, alles voor een leuke & 
gezellige dag op het strand! 

Sunsea is een erkende officiële 
trouwlocatie. 

Op het strand van Wijk aan Zee 
kunnen jullie met de voetjes in het 
zand elkaar het Ja-woord geven. 
Ceremonie in ons prieel, bubbels 
om te proosten, walking diner of 
barbecue en feesten tot in de late 
uurtjes, hier zijn jullie op het juiste 
adres.

Onbeperkt borrelen waarbij 
uitgebreide hapjes worden 
geserveerd. Voor alle feesten, 
borrels en partijen ben je van harte 
welkom op ons zonnige terras of in 
ons paviljoen. 

Er is van alles mogelijk en we 
denken graag met jou mee.

VRIJGEZELLEN-
FEESTEN

BRUILOFT

BORRELS &
FEESTEN

mailto:https://www.beachclubsunsea.nl/?subject=
https://www.beachclubsunsea.nl/groepen-en-arrangementen/vrijgezellenfeesten
https://www.beachclubsunsea.nl/groepen-en-arrangementen/trouwen
https://www.beachclubsunsea.nl/groepen-en-arrangementen/borrel-en-feest


ACTIVITEITEN OP HET STRAND
Er worden verschillende strand-activiteiten georganiseerd door 
Wijkiki kitesurfschool. Zo ook Blokarten: De snelste en makkelijkste 
Beach Funsport van dit moment! 

https://www.beachclubsunsea.nl/activiteiten
mailto:https://www.beachclubsunsea.nl/?subject=


KITESURFEN POWERKITEN

BLOKARTEN BOOGSCHIETEN

BUBBLE
VOETBAL

XXL SUPPEN

https://www.beachclubsunsea.nl/activiteiten/powerkiten
https://www.beachclubsunsea.nl/activiteiten/blokarten
https://www.beachclubsunsea.nl/activiteiten/XXL-suppen
https://www.beachclubsunsea.nl/activiteiten/kitesurfen
https://www.beachclubsunsea.nl/activiteiten/boogschieten
https://www.beachclubsunsea.nl/activiteiten/bubble-voetbal


Ontdek jouw nieuwe passie! 

Onze kitesurfclinic voor groepen is 
een uitdagende en leuke groeps-
activiteit waarbij jullie de basisbe-
ginselen van het kitesurfen onder 
de knie krijgen. Maak kennis met 
de kracht van de wind en ontdek 
de verborgen passie binnen deze 
sport.

Wat dacht je van boogschieten op 
een van de mooiste locaties aan de 
nederlandse kust. Vroeger was de 
pijl en boog een jacht en oorlogs-
wapen! Tegenwoordig wordt het 
voornamelijk gebruikt als hobby en 
recreatiesport. 

Onze ervaren instructeurs geven 
jullie de tips en tricks om binnen een 
uur de Robin Hood in jezelf naar 
boven te halen.

Bubble soccer of bumper voetbal 
is een leuke en grappige activiteit 
voor jong en oud. Het is tevens 
een goede teambuilding activiteit 
waarbij plezier voorop staat! 

Scoor jij het eerste doelpunt? Of 
stuitert je collega of vriend je voor 
die tijd al uit het speelveld? Ga de 
uitdaging aan bij ons op het strand.

KITESURFEN

BOOGSCHIETEN

BUBBLE
VOETBAL

mailto:https://www.beachclubsunsea.nl/?subject=
https://www.beachclubsunsea.nl/activiteiten/kitesurfen
https://www.beachclubsunsea.nl/activiteiten/boogschieten
https://www.beachclubsunsea.nl/activiteiten/bubble-voetbal


Ontdek de kracht van de wind en 
daag jezelf uit door het besturen 
van een van onze nieuwe powerki-
tes: krachtig, makkelijk bestuurbaar 
en van de hoogste kwaliteit!

Door onze grote voorraad aan 
verschillende maten is deze sport 
toegankelijk voor jong en oud!

De snelste en makkelijkste Beach 
Funsport van dit moment! 

Te beoefenen voor zowel jong als 
oud! In nog geen vijf minuten race 
je al in onze blokarts over het strand 
met soms wel snelheden van wel 90 
km per uur! 

Zijn jullie er klaar voor?

Je hebt vast wel eens gehoord van 
suppen. Maar XXL suppen? Trot-
seer de zee en golven samen met 
je team op één van onze XXL sup 
boards. Lukt het jullie om als team 
te blijven staan? Surfen jullie 
samen een hoge golf? 

Nat worden gegarandeerd!

POWERKITEN

BLOKARTEN

XXL SUPPEN

mailto:https://www.beachclubsunsea.nl/?subject=
https://www.beachclubsunsea.nl/activiteiten/powerkiten
https://www.beachclubsunsea.nl/activiteiten/blokarten
https://www.beachclubsunsea.nl/activiteiten/XXL-suppen


Archery Tag
Bij Archery tag worden de deelnemers verdeeld in twee teams. Elke 
speler een boog en een beschermhelm. Bij aanvang van het spel 
liggen de pijlen op de middenlijn en het is aan de spelers om bij het 
fluitsignaal zo veel mogelijk pijlen te bemachtigen. Zonder geraakt te 
worden welteverstaan. 

Het is de bedoeling dat het ene team de vlag van het andere team 
veroverd. Zorg er dan vooral voor dat je niet geraakt wordt, want dan 
ben je af tot een teamgenoot een schijf van de tegenstander kapot 
schiet. Dagen jullie elkaar uit? 

Boek archery tag als een geweldig teambuilding en bedrijfsuitje bij 
Wijkiki sport & events in Wijk aan Zee.

https://www.beachclubsunsea.nl/reserveren-2
mailto:https://www.beachclubsunsea.nl/reserveren-2?subject=


WIJ ZIJN HET HELE JAAR
DOOR GEOPEND!

Je bent elke dag welkom om te genieten van een verse kop koffie, 
ontbijt, lunch, diner of een goede borrel. Maak een heerlijke 
strandwandeling, geniet van de zon, ontdek Wijk aan Zee en 
zoek een lekker plekje bij Beachclub Sunsea. 

TOT SNEL!

https://www.beachclubsunsea.nl/menu
mailto:https://www.beachclubsunsea.nl/?subject=


ONZE ANDERE BEACHCLUBS!
Naast Beachclub Sunsea in Wijk aan Zee, hebben wij ook twee 
prachtige paviljoens op het Waddeneiland Texel: Beachclub Texel 
en Beachclub Twenty. Alle drie de paviljoens hebben een vleugje 
van elkaar met een eigen twist en zo geldt dit ook voor de 
menukaart. Kom je gezellig langs? 

Genieten doe je bij Beachclub.

https://www.beachclubsunsea.nl/over-ons
https://www.beachclubtexel.nl/
https://www.beachclubtwenty.nl/
mailto:https://www.beachclubsunsea.nl/?subject=
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