Landal Esonstad

Landal Esonstad is een uniek waterrijk bungalowpark, gelegen nabij Oostmahorn, direct
aan het Nationaal Park Lauwersmeer. Dokkum ligt op slechts 13 kilometer. U vindt op
Landal Esonstad alle faciliteiten voor een succesvolle vergadering, een inspirerende
teambuilding of een spetterend evenement.

De mogelijkheden
Het park beschikt over 211 luxueuze woningen en 10 appartementen verspreid over twee gedeeltes:
•	Events voor elke groepsgrootte zoals afdelingsuitjes en feestavonden (van 2 tot 1.200 personen)
• Eén- of meerdaagse vergaderingen
• Dit park is ook exclusief te huren als ‘je eigen stad’

De faciliteiten
Het park biedt een diversiteit aan mogelijkheden:
•	Een full-service concept: alles op één park midden in de natuur
•	Diverse overnachtingsmogelijkheden in de 221 luxueuze woningen/appartementen tot maximaal 1.200 personen. Van een
basisovernachting tot een aangekleed verblijf in een extra luxe accommodatie met sauna en solarium, inclusief ontbijt
•	Diverse vergaderzalen van 2 tot 100 personen
•	Een stadsplein met Brasserie De Waegh met vergaderzaal, Havencafé ’t Silt, Paviljoen Cape East, snackbar en parkwinkel
•	Sportieve programma’s op het park of op de nabij gelegen waddeneilanden
•	Overdekt zwembad met zonnebank, whirlpool, sauna en Turks stoombad
•	All-weather-tennisbaan, tafeltennis
•	18-holes Pitch & Putt golfbaan
•	Strand
• Indoor speelhuis (125 m2)
•	Draadloos internet op het hele park, tegen betaling
•	Gratis parkeergelegenheid
•	Open vaarverbinding met het Lauwersmeer en de waddeneilanden
•	Botenverhuur
•	Watertaxi (max. 12 pers.) naar diverse bestemmingen rond de Waddenzee en het Lauwersmeer
•	Dagelijks een directe vaarverbinding naar Schiermonnikoog
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Buitengewoon zakendoen
Adres
Landal Esonstad
Skanserwei 28
9133 DV Anjum
Landal Esonstad

Interesse?
Voor meer informatie en reserveringen kunt u contact opnemen met:
Landal Business Line
Postbus 175
2260 AD Leidschendam
T: +31 (0) 88 205 98 88
F: +31 (0) 88 205 98 89
E: businessline@landal.nl
www.landalbusinessline.nl
Volg ons op @Landalzakelijk

