
WELKOM OP
LANDAL SANDYBROOK

Landal Sandybrook
Buxton Road 
DE6 2AQ Derbyshire 
Verenigd Koninkrijk
Tel. +44 1335 300000   



Geachte Gast,

Wij kijken ernaar uit om u als gast van Landal Sandybrook te mogen ontvangen.

Om u wegwijs te maken op het park, hebben wij dit voorpretmagazine voor u samengesteld. 
Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op via het Contact Center 
op 0900 – 8842 (gebruikelijke belkosten, Nederlands gesproken).

Wij wensen u alvast een goede reis en zien uit naar uw komst!

Met vriendelijke groet,
Team Landal Sandybrook

Verhuur 

U kunt kinderstoelen en babybedjes huren tegen 
een kleine toeslag. Net buiten het park vindt u een 
fietsverhuur. 

Goed om te weten 

Openingstijden van de receptie 
Voor informatie en antwoorden op uw vragen kunt u terecht bij de receptie. De receptie is 
geopend van 8.30 uur tot 20.00 uur.  

Aankomst en vertrek 
Op het park worden de volgende aankomst- en vertrektijden gehanteerd.

Verblijf Aankomst Vertrek 
Weekend  Vrijdag vanaf 16.00 uur Maandag tot 10.00 uur
Midweek Maandag vanaf 16.00 uur Vrijdag tot 10.00 uur
Week Vrijdag vanaf 16.00 uur Vrijdag tot 10.00 uur
 Maandag vanaf 16.00 uur Maandag tot 10.00 uur

TIP!



Betaalmethodes op het park 
U kunt bij alle faciliteiten op de volgende manier betalen: Contant (alleen in Ponden) of met 
de pinpas.

Engeland kent haar eigen munteenheid
Graag maken wij u erop attent dat Engeland haar eigen munteenheid heeft, de Britse Pond. 
U kunt niet met Euro’s betalen op het park of in de omgeving.

Internet op het park 
U kunt gratis gebruik maken van WiFi bij alle chalets en centrale faciliteiten.  

Parkeren 
U kunt twee auto’s parkeren bij uw chalet. Andere auto’s kunnen worden geparkeerd op de 
centrale parkeerplaats bij de receptie.

Koffiezetapparaat
In de meeste accommodaties treft u een cafetière aan. 

Electriciteit
In Engeland zijn de stopcontacten anders; u heeft een Engelse 
stekker/adapter nodig om uw apparaten te gebruiken. Neem 
daarom zelf de stekker/adapter mee. Het kan ook voorkomen dat 
u bij het stopcontact een schakelaar aantreft die u moet omzetten 
om het stopcontact van stroom te voorzien.

Eten en drinken 

Op Landal Sandybrook bevindt zich The Coach House 
bar en restaurant. Geniet van heerlijke gerechten, 
bereidt met beste lokale producten. Hier vindt u 
ook een ruim aanbod aan heerlijke wijnen en diverse 
gin’s uit heel Europa. Het restaurant is gelegen bij de 
entree van het park.   



Activiteiten 

Sport en spel
Op het park is genoeg te doen, zowel binnen als buiten. Maak u klaar voor Bodyzorbing of ga 
met het hele gezin de midgetgolfbaan op. Voor ieder wat wils!  

Zwembad
Ontdek het overdekte zwembad op het park. Trek een paar 
baantjes of doe mee aan één van de wateractiviteiten. 
Probeer de onderwaterscooters of volg een duikles bij 
één van de gediplomeerde instructeurs. Het zwembad is 
dagelijks geopend van 8.45 uur tot 19.00 uur. 

Wandelen en fietsen 
Landal Sandybrook is gelegen in het Peak District, waar 
enkele van de beste wandelroutes van Groot-Brittannië 
te vinden zijn. Daarnaast gebruiken veel Tour de France-
renners dit gebied om te trainen, dus u kunt ook uw fiets 
meenemen om de prachtige landelijke routes te ontdekken. 

Kinderen
Zowel jonge als oudere kinderen hoeven zich geen 
moment te vervelen. De kleintjes vermaken zich in 
de speeltuin of de indoorspeelplaats. En de grotere 
kids dagen elkaar uit voor een potje poolbiljart in de 
amusementshal. Beiden kunnen meedoen aan een 
van de leuke activiteiten georganiseerd door het 
Fun & Entertainment Team. 



Omgeving 
Dit prachtige park is gelegen in het zuidelijkste puntje 
van het Peak District, omringd door een overweldigende 
hoeveelheid geschiedenis en erfgoed. Van de beroemde 
stapstenen in Dovedale tot de prachtige handelsstad 
Ashbourne.

Ilam Park, 7 km van het park 
Ilam Park herbergt de beroemde vallei Dovedale en biedt een enorme verscheidenheid aan 
boswandelingen. 

Dovedale, 10 km van het park 
Dovedale is vanwege haar schoonheid een bekende plek in het Peak District.  

Alton Touwers, 45 km van het park 
Alton Towers is een wereldberoemd attractiepark. Met attracties als Nemesis en Oblivion is 
dit park vaste prik voor iedereen die de regio bezoekt. 
Voor meer informatie: altontowers.com  

 

Route 
Bekijk de snelste route op onze website: landal.nl/parken/sandybrook/praktische-info 

Neem voor vragen over uw reservering contact op met het Contact Center via 0900 – 8842 
(gebruikelijke belkosten, Nederlands gesproken) 

Ashbourne, 14 km van het park 
De historische handelsstad Ashbourne ligt op 
slechts dertig minuten lopen of vijf minuten 
rijden van het park. De stad heeft een uitgebreid 
winkelaanbod. 

Wijzigingen, zet -en drukfouten onder voorbehoud.

http://altontowers.com
http://landal.nl/parken/sandybrook/praktische-info

