


eachclub Royal - betaalbare luxe

Beachclub Royal ligt direct aan het brede strand van Hoek van Holland. Eenvoudig bereikbaar zowel per fiets en 
auto als openbaar vervoer. 

Tijdens de zomermaanden is Beachclub Royal met zijn stijlvolle terras en ligbedden “The place to be” voor de echte 
zonaanbidder. Echte palmen, zand, lounge-seats, vriendelijk personeel en bediening op de hele beachclub zorgen 
voor het ultieme tropische relax gevoel. Voor onze zakelijke klanten die in alle rust  willen vergaderen is er een 
business-lounge met een geweldig uitzicht op zee en strand. 

Maar een spetterend bedrijfsevenement is aan Beachclub Royal ook toevertrouwd, neem gerust contact op om de 
mogelijkheden te bespreken. Door de unieke ligging is Beachclub Royal bij uitstek geschikt voor een bruiloft waar 
nog lang over gesproken zal worden. Omdat Beachclub Royal een officieel erkende trouwlocatie is, kan er ook echt 
óp het strand getrouwd worden.
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eachclub Royal - Het hele jaar

Beachclub Royal is het gehele jaar geopend. In de zomermaanden beschikken wij over een groot strandterras met 
comfortabele ligbedden en schaduwrijke hemelbedden. Bediening vindt plaats op het hele terras dus lekker luieren 
en loungen, terwijl de Royal-crew zorgt voor alle gemakken. De  kinderen kunnen, in het zicht van de ouders, zich  
helemaal laten gaan in de grote speeltuin. 

Het strandterras is voorzien van douches voor verkoeling of voor verfrissing na een duik in de zee.  
Onze buitenbar is uniek aan de Nederlandse kust, op het strand aan de bar zitten...... het gevoel van een tropisch 
paradijs gewoon in Hoek van Holland.

Tot ziens bij Beachclub Royal
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eachclub Royal - Sfeervol
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Al verscheidene malen verkozen tot beste en meest sfeervolle strandpaviljoen!

Dat Beachclub Royal tot het meest sfeervolle strandpaviljoen is verkozen zal 
niemand verbazen. Het sfeervolle maar multi-inzetbare in- en exterieur straalt 
warmte en gezelligheid uit en past bij ieder feest of evenement. 

De complete beachclub is fl exibel in te delen voor grote en kleine groepen 
met elk hun eigen wensen. Natuurlijk zijn we er niet alleen voor feesten en 
partijen maar ook voor het gezellige diner, de lunch of gewoon voor een bak 
koffi e met appeltaart…. 

In het najaar en de winter biedt ons overdekte en verwarmde lounge ter-
ras de unieke mogelijkheid om buiten maar toch binnen van het strand en 
uitzicht te genieten. 



eachclub Royal - Bruin café tot a la carte

Geen haute cuisine bij Beachclub Royal maar een lunch en 
dinerkaart waar voor elk wat wils op te vinden is. 

Gewoon lekker lunchen of dineren zonder poespas en altijd 
met de bekende Royal kwaliteit en gezelligheid. 
Ons sfeervol ingerichte restaurant met uitzicht op strand en 
zee is uitstekend toegankelijk voor minder validen en kind-
vriendelijk. Parkeren kan gewoon voor de deur of 
op 5 minuten loopafstand.

Na het diner of lunch gezellig natafelen in Café Royal. Café 
Royal is een gezellig, ouderwets bruin cafe waar je de tijd 
vergeet, “hangend” aan de bar of genietend van het uitzicht. 

De grote serre is uniek langs de Nederlandse kust. Het hele 
jaar door een geweldig uitzicht over strand en zee. Door de 
mogelijkheid het dak van de serre geheel open te schuiven 
kan er vanaf de eerste zonnestralen in het voorjaar al lekker 
buiten een ‘terrasje gepakt’ worden.

-5--4-



eachclub Royal - Impressie
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eachclub Royal - Impressie
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eachclub Royal - Ja ik wil....

Maar dan wel op het strand!

De afgelopen jaren zijn er heel wat droomhuwelijken gesloten op het strand van Hoek van Holland. Beachclub 
Royal is een officieel erkende trouwlocatie, wat betekent dat er dus echt op het strand getrouwd kan worden.  
 
De trouwambtenaar verruilt zijn of haar bureaustoel voor een paar slippers en trouwt jullie met je voeten in het 
zand en uitzicht op zee! Beachclub Royal beschikt over verschillende mogelijkheden om de trouwerij om  
te toveren in een exotische en onvergetelijke dag. 
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eachclub Royal - Trouwen met je voeten in het zand
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eachclub Royal - Party Beach

Beachclub Royal is de nummer één locatie voor een geslaagd strandfeest. Bedrijfsfeesten, teambuilding,  
sportdagen of verjaardagen; je kunt het zo gek niet verzinnen of wij hebben de oplossing voor een geslaagd feest.
En als het Hollandse weer een keer tegenzit, dan hebben wij de beschikking over een groot overdekt en  
verwarmd loungeterras.
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eachclub Royal - Event Beach

Grote strandevenementen kunnen maar op één plek 
langs de Nederlandse kust tot in de perfectie worden 
georganiseerd.  
 
Beachclub Royal heeft ondertussen een aardige staat 
van dienst wanneer het gaat over de grotere  
evenementen. (tot 10.000 personen) Voorbeelden 
hiervan zijn de 100% NL strandfeesten en de  
Volvo Ocean Race. 
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eachclub Royal - Business as unusual

Zoals de kop al zegt; business maar dan anders. Beachclub Royal heeft een naam hoog te houden in de business 
lunch, brunch, diner, meeting en workshop wereld. Ons idee van zakelijke luxe heeft al veel positieve respons 
mogen ontvangen. Uw meeting combineren met een workshop of bedrijfsfeest, geen probleem!  
 
Beachclub Royal heeft de mogelijkheid om voor grote gezelschappen een complete verzorgde oplossing te bieden. 
Een bedrijfsevenement voor grote of kleine gezelschappen van 10 tot 5.000 personen? Beachclub Royal kan dit 
volledig voor u verzorgen,  
uw bedrijfsevenement wordt perfect naar uw wensen georganiseerd. Een feestje zonder zorgen dus. 
Uiteraard zullen ook kleinere gezelschappen zich in de Beachclub thuis voelen. 
Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken.
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eachclub Royal - Business lounge

De business lounge van Beachclub Royal is volledig uitgerust om uw zaken in alle rust en comfort te kunnen  
bespreken. De ruimte is voorzien van onder andere:

-Airconditioning
-Internet aansluiting
-Telefoon en fax
-Grote LCD TV met aansluitingen voor laptop, ipod etc.
-DVD speler
-Koelkast voorzien van alcoholvrije dranken
-Koffie en thee
-Comfortabele stoelen
-Uitzicht over zee, strand en de Waterweg

In overleg kan de ruimte gebruikt worden in combinatie met lunch, diner en/of workshops.  
Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.
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Foto impressie

eachclub Royal - Arrangementen 

Lunch of diner arrangement 
Wanneer heb je voor het laatst van een lunch of diner genoten terwijl je uitkijkt over het brede ‘Hoekse’ strand, 
de zee en de Waterweg? Voor grote en kleine gezelschappen staan wij klaar om een luxe lunch of diner arrange-
ment samen te stellen. Daarom is Beachclub Royal de plaats om te genieten van een heerlijke lunch of diner zonder 
zorgen voor of na! 
 
Feesten en Partijen 
Je wilt met jouw feest een onvergetelijke indruk achterlaten? Laten wij dat nou tot in de puntjes voor je kunnen 
regelen! Of het nu gaat om een verjaardag, jubileum, verloving of zomaar een feest, het wordt gegarandeerd  
een succes! 
 
Vergaderarrangement met lunch of diner 
Neem wat zand, een flinke hoeveelheid zee, een adembenemend uitzicht en een unieke ligging, 
voeg dit samen en je hebt de ultieme locatie voor alle zakelijke bijeenkomsten! Verbind hier een uitgebreide lunch 
of diner aan en alle “zakelijke beslommeringen” verdwijnen als sneeuw voor de zon. 

Kijk op onze website voor meer informatie en prijzen. 
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Foto impressie

eachclub Royal - Workshops

Workshops
Vriendengroep, familie of bedrijfsuitje? Beachclub Royal kan voor ieder wat wils een workshop organiseren.  
Combineer een workshop met lunch, diner of BBQ en het is al een geslaagde dag voordat deze begonnen is.  
Er is een ruim aanbod van workshops, van bonbons maken tot branding surfen,  dus neem voor meer informatie 
en alle mogelijkheden gerust contact met ons op.
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Beachclub Royal VIP Lounge
Samen met Moet & Chandon Champagne en Iceberg Vodka zorgt Beachclub Royal ervoor dat je jezelf als VIP kunt laten 
vertroetelen in onze nieuwe VIP Lounge. De VIP lounge is gelegen op het mooiste en meest zonrijke stukje van onze 
beachclub. En kan zonder twijfel als een unicum langs de Nederlandse kust worden gezien!

Laaf je met een groep vrienden, collega’s of familie de hele dag in een zomerse luxe die normaal gesproken alleen te 
vinden is aan de Middellandse Zee. Na ontvangst door onze gastvrouw of gastheer wordt u begeleid naar uw prive-deel 
op het VIP terras. Daar staat een heerlijke fl es Moet & Chandon Ice met een palet vers fruit voor u en uw gezelschap 
klaar. De bediening op het VIP terras staat de hele dag tot uw beschikking en zal er alles aan doen om u een onver-
getelijke dag te bezorgen.



eachclub Royal - Digitaal  

Beachclub Royal is de nummer één locatie voor een geslaagd strandfeest. Bedrijfsfeesten, teambuilding, 
sportdagen of verjaardagen je kunt het zo gek niet verzinnen of wij hebben de oplossing voor een geslaagd feest.
En mocht het Hollandse weer een keer tegenzitten hebben wij de beschikking over een groot overdekt en 
verwarmd loungeterras.

Twitter en Facebook zijn ook voor Beachclub Royal handige hulpmiddelen om onze klanten van a tot z te 
informeren over acties en evenementen. Regelmatig wordt er een nieuwsbrief verstuurd met de Royal-agenda 
van de komende weken. 

Wil je ook altijd op de hoogte blijven? Schrijf je dan op de website in voor de nieuwsbrief, twitter mee of 
wordt een Royal Facebook vriend.

WWW.BEACHCLUBROYAL.NL
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WWW.BEACHCLUBROYAL.NL

eachclub Royal - Specials

De Royal Specials zijn een aanvulling op het bestaande aanbod van Beachclub Royal en worden op vaste dagen 
georganiseerd. De Kidsclub is er elk zondag met springkussens, clowns etc. en ‘Wakker worden aan Zee’ voor een 
wel heel lekkere start van de luie zondag. Op de website worden regelmatig nieuwe specials aangekondigd en via 
de nieuwsbrief bent u als de eerste op de hoogte.

Wakker worden aan Zee!
Lekker uitgebreid brunchen op 
de luie zondag. Onze keuken 
zorgt voor een uitgebreid en 
luxe brunchbuffet.
Kijk op de website op welke 
zondagen wij Wakker worden 
aan Zee.

Tijdens de wintermaanden
Ook in de wintermaanden is er genoeg te beleven bij Beachclub Royal. 
Naast Wakker worden aan Zee, de luxe brunch waar u het hele jaar 
door op zondag aan kunt schuiven is er elke zondagmiddag live muziek 
in de lounge. Natuurlijk is er aan de kinderen ook gedacht... 
De hele winter elke zondag de KidsClub XXL. Met een springkussen, 
knutseltafel, schminken en op speciale dagen een verrassing.
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Beachclub Royal
Zeekant 37 - 3151 HW - Hoek van Holland

T: +31 (0) 174 383 438 - F: +31 (0) 174 383 210

info@beachclubroyal.nl

WWW.BEACHCLUBROYAL.NL


