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ZÓ BIJZONDER IS KATWIJK

DE WANDELROUTE VAN HET JAAR 2019 START IN KATWIJK!

De Katwijkse
Vuurbaak (uit 1605)
is de op-een-naoudste vuurtoren
van Nederland.

PRIJSWINNEND PARKEREN
Parkeergarage Boulevard Zeezijde is een technisch hoogstandje.
De unieke dijk-in-duinconstructie won vele prijzen, waaronder
de ‘RAP Architectuur Prijs 2015’, de publieksprijs van ‘BNA Beste
Gebouw van het Jaar 2016’ en de ‘IPI Award of Excellence Architectural Achievement 2017’. Kusterk Katwijk is ontworpen
door ZJA Zwarts & Jansma Architecten, RoyalHaskoning DHV en
Ballast Nedam.
De garage biedt ruimte aan meer dan 650 auto’s. Vanuit de
garage sta je binnen twee minuten op het Katwijkse strand of in
het gezellige Katwijkse winkelgebied!
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Soldaat van Oranje - De Musical
won meerdere musical-awards!
Ruim 2,8 miljoen mensen zagen
de musical, er zijn meer dan
2.500 voorstellingen gespeeld!
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In de zuidduinen van Katwijk, op de plek waar de oprichter ooit een spirituele ervaring had, staat de
Soefitempel. Deze ‘UNIVERSEL MURAD HASSIL’ is een van de weinige tempels van het Soefisme ter
wereld. Het Soefisme vertegenwoordigt een overtuiging waarin de religies van het Oosten en het Westen
verbonden zijn. De tempel is gebouwd in de jaren ‘70, architect Van Embden beschouwde het als een van
zijn beste ontwerpen. Bij speciale gelegenheden zorgt de lamp in de koepel voor een uniek lichteffect.

MOOISTE NATUURGEBIED VAN NEDERLAND!
Het Nationaal Park Hollandse Duinen, waar
Katwijk middenin ligt, werd in 2016 tijdens een
publieksverkiezing uitgeroepen tot een van de drie
mooiste natuurgebieden van Nederland.
In dit Nationaal Park vind je ook het ‘Vlaggeduin’.
Deze duintop is - op 37 meter boven zeeniveau - het
hoogste punt van de provincie Zuid-Holland.

> 100 WINKELS!
In Katwijk vind je het
grootste winkelgebied
direct aan zee!
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