
In het Noord-Hollandse landschap boven Amsterdam vindt u rust en ruimte. 
Het is misschien wel het meest authentieke stukje Nederland met historische 
stadjes en een schitterende kustlijn. Onthaasten en genieten van het goede 

leven gaat hier bijna als vanzelf. 

 partnercontent 

Logeer in sfeer
Verblijf in het Havenhuisje, een historisch 
huisje aan de haven van Medemblik. 
Authentiek, maar met het comfort van nu. 
In het voorjaar van 2018 is het verbouwd  
tot een uniek vakantiehuisje. Pak de stoom-
tram naar Hoorn, of geniet vanaf de dijk  
van de vele zeilbootjes op het IJsselmeer.

Vorstelijk resideren in de duinen
Midden in het kleine badplaatsje Huisduinen 
ligt Boutique Hotel The Baron Crown. Kom 
helemaal tot rust in deze beschutte oase 
van ruimte, comfort en de weldadige stilte 
van de natuur. Vanuit het hotel wandelt u  
zo de duinen in, naar het strand, de zee of 
het bos. 

Wellness achter historische 
muren
Op zoek naar een ontspannen dagje? 
Bezoek Fort Resort Beemster. Dit  
luxe Wellness Resort ligt in de mooie 
Beemsterpolder (UNESCO Wereld-
erfgoed!). Achter de historische muren 
vindt u bijzondere sauna’s, baden  
en prachtige hotelkamers en suites. 

Luxe aan de Wadden
Overnacht eens in rijksmonument Villa 
Nieuwland in Den Oever. Het heeft de luxe 
van een hotel, maar de sfeer van een B&B. 
De villa biedt een fantastisch uitzicht over 
de Waddenzee en via een eigen paadje 
over de dijk bent u meteen op het wad. 

Aan de haven
In een voormalig VOC-pakhuis aan de oude 
haven van het pittoreske vissersplaatsje 
Enkhuizen vindt u restaurant Die Drie 
Haringhe. Het monumentale pand ademt 
de sfeer van vervlogen tijden en heeft een 
warm interieur. 

Eten in een toren
De Hoofdtoren is een van de laatste  
verdedigingswerken in Hoorn die bewaard 
is gebleven. Hij staat aan de haven en werd 
in 1532 gebouwd. Tegenwoordig zit er een 
restaurant en grillbar in dit bijzondere 
monument. 

Culinaire wandeling langs 
toprestaurants
Tijdens de Amusetour geniet u van 
ambachtelijk bereide amuses, begeleid 
door mooie wijnen. Deze culinaire wande-
ling vindt onder andere plaats in Alkmaar, 
Enkhuizen, Den Helder, Hoorn en Schagen. 
Dé manier om nieuwe toprestaurants te 
ontdekken op zondagmiddagen in oktober 
en november!

BOVEN AMSTERDAM
Relaxen & genieten

Kijk voor deze en meer tips op hollandbovenamsterdam.com


