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CONTACTGEGEVENS 
 

 

ADRESGEGEVENS 
Vakantie- en attractiepark Duinrell  
Duinrell 1 
2242 JP WASSENAAR 

 
 

PERSCONTACT 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Peter Wijnen Public Relations – woordvoerder Duinrell 
Telefoon: 0031 6 54 208345 
E-mail:  pr@duinrell.nl / peter@wijnenpr.nl 
 
 

WEBSITE 
www.duinrell.nl 
 
 

SOCIAL MEDIA 
www.duinrell.nl/facebook 
www.duinrell.nl/instagram 
www.duinrell.nl/youtube 
 
 

DUINRELL MAGAZINE 
In het vernieuwde Duinrell magazine staan verhalen over onze gasten, het veelzijdige landgoed en de 
prachtige omgeving. Het magazine is online te lezen via www.duinrell.nl/magazine of aan te vragen. 
 

 

Duinrell in het Wassenaarse bos- en duingebied staat voor familieplezier waarbij de kernwoorden passie, plezier en puur zijn. Het 

uitgestrekte landgoed biedt de mogelijkheid voor een dagje uit of een korte of lange vakantie. Het attractiepark, Tikibad, vakantiepark 

met de Duingalows, de camping, het Duinhostel en de La Place horecafaciliteiten staan hiervoor garant. 
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LANDGOED DUINRELL 
 
 

IN HET GROENE HART VAN DE RANDSTAD, DICHTBIJ HET STRAND IN HET WASSENAARSE BOS- EN 
DUINGEBIED LIGT HET LANDGOED DUINRELL. HET PARK BIEDT EEN OMVANGRIJKE VERSCHEIDENHEID 
AAN DAGATTRACTIES EN RECREATIEVE MOGELIJKHEDEN OP HET RUIM ÉÉN MILJOEN VIERKANTE 
METER GROTE LANDGOED. 
 
 

LANDGOED DUINRELL 
In 1935 werd het Landgoed Duinrell opengesteld voor het publiek door de toenmalige eigenaar Philip 
Graaf Van Zuylen van Nijevelt. Bezoekers konden voor vijftien cent wandelen in het uitgestrekte bos- en 
duingebied. Door de jaren heen is het Vakantie- en attractiepark uitgegroeid tot een van de mooiste en 
gezelligste parken van Nederland met een bezoekersaantal van circa 1,4 miljoen per jaar (dagbezoek 
inclusief verblijfsbezoek). Het eeuwenoude familielandgoed van de familie Van Zuylen van Nijevelt biedt 
een scala aan mogelijkheden voor dag- en vakantiegasten.  
 
 

RICK DE KIKKER 
Rick de Kikker is de gastheer van Duinrell en is voor de kinderen een echte held. 
 
 

ATTRACTIEPARK 
Het attractiepark staat met meer dan 40 binnen- en buitenattracties garant voor sensatie en ontspanning 
voor jong en oud. Kleine bezoekers, het hele gezin en durfallen komen in de vele attracties volledig aan 
hun trekken. 
 
 

TIKIBAD 
Het Tikibad biedt meer dan 1,3 kilometer aan overdekt glijbaanplezier en is het grootste overdekte 
waterglijbanenparadijs van de Benelux. Alle attracties in het Tikibad zijn overdekt, waardoor het bad het 
hele jaar en ook ’s avonds is geopend. 
 
 

VAKANTIEPARK 
Het vakantiepark van Duinrell biedt diverse overnachtingsmogelijkheden: 

 443 Duingalows; comfortabele Duinrell-chalets. 

 De van oudsher bekende, gezellige camping met 556 plaatsen.  

 Een klein aantal lodgetenten voor een luxe kampeervakantie. 

 De groepsaccommodatie het Duinhostel. 
 
 

DE VEELZIJDIGE OMGEVING 
De omgeving van Duinrell is adembenemend mooi. De gasten kunnen tijdens hun vakantie genieten van 
bos, strand, duinen, steden en nog veel meer. 
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NIEUW IN 2017 
 
 

ATTRACTIEPARK 
 Een nieuwe, grote glijbaantoren van 22 meter hoog met drie glijbanen in de nostalgische 

speeltuin. 

 Parkeerterreinen P2 en P3 wordt samengevoegd en gemoderniseerd. 
 De populaire attractie Aqua Shute krijgt een bootjeslift. 

 De Mad Mill wordt gerenoveerd. 
 
 

TIKIBAD 
 Een nieuwe driedubbele Cone (trechter) glijbaan. De opening staat gepland in mei van dit jaar. 

 Een grote uitbreiding met kids waterpark Playa. Er komt een groot waterklimtoestel met een 
'tipping bucket' (kantelende waterton). De 'Triple Slide', 'Duo Racer' en 'Body Cone’ zijn glijbanen 
speciaal voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Voor kinderen van 0 tot 4 jaar wordt in Playa een 
verwarmd waterspeelbad gebouwd, waar zij zich met hun ouders kunnen vermaken Naar 

verwachting vindt de officiële opening van Playa medio 2017 plaats. 
 
 

VAKANTIEPARK 
 41 nieuwe Duingalows in het nieuwe type Premium Plus. Naar verwachting worden de vier- en 

zespersoons Premium Plus Duingalows vanaf 1 juni in gebruik genomen. 

 100 Duingalows van het type Comfort  krijgen naast deze expansie een make over in de vorm 

van een grote schilderbeurt en 50 hiervan nieuw meubilair. 

 In het Duinhostel worden de twee keukens vervangen, de binnenkant opgeschilderd en de 

gezamenlijke ruimtes voorzien van nieuw meubilair.   
 
 

ZOMERSHOW 
 Duinrell presenteert in het hoogseizoen van 15 juli t/m  27 augustus voor de 33

e
 keer een 

spectaculaire Zomershow. De zomershow Cirque Magique is drie keer per dag te zien in het 
Zomertheater. 
 
 

EVENEMENTEN 2017 
Vakantie- en attractiepark Duinrell organiseert tijdens het attractieparkseizoen verschillende activiteiten en 
evenementen. Hieronder volgt een overzicht van de evenementenkalender dat in de loop van het seizoen 
wordt aangevuld. 

EVENEMENTEN 2017 

1 april  Start attractieparkseizoen 

8 april Railsport Familiedag 

16 en 17 april Nick Junior Fandagen 

Mei 2017 Opening nieuwe driedubbele Cone glijbaan in het Tikibad 

Juli 2017 Opening indoorwaterspeeltuin Playa in het Tikibad 

15 juli t/m 27 augustus Zomershow 

10 juli t/m 28 juli JVA (Stichting Jeugd Vakantie Aktiviteiten) 

23 en 24 september Tina Festival 

Wijzigingen en aanvullingen in deze kalender zijn voorbehouden.

x-apple-data-detectors://1/
x-apple-data-detectors://2/
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ATTRACTIEPARK  
 

 
HET ATTRACTIEPARK STAAT MET MEER DAN 40 BINNEN- EN BUITENATTRACTIES GARANT VOOR 
SENSATIE EN ONTSPANNING VOOR JONG EN OUD. KLEINE BEZOEKERS, HET HELE GEZIN EN 
DURFALLEN KOMEN IN DE VELE ATTRACTIES VOLLEDIG AAN HUN TREKKEN. 
 
 

ATTRACTIES 
Attracties voor de kleine bezoekers 

 Samen roeien in de roeiboten in de Haven. 

 Het verkeer in de Verkeerstuin regelen. 

 Zo hoog mogelijk op de trampolines springen. 

 Rondjes draaien in de Carrousel. 

 Een ritje in het westerntreintje Locomotion maken. 

 In Rick’s Avonturen Burcht allerlei kleine, stoere attracties bezoeken. 

 Klimmen en klauteren in indoorspeeltuin Rick’s Fun Factory. 

 Met de Minitrein door de trollengrot rijden. 

 Naar hartelust spelen in de nostalgische speeltuin. Nieuw in 2017: een superspannende glijbaan 
van 22 meter hoog. 

 Het Kidskasteel beklimmen. 

 Swingen op de minikarretjes van de Swingwheels. 

 Rick de Kikker tijdens de Meet & Greet ontmoeten. 

 Meezingen met de Kwakus Kwebbel Show. 

 Jurylid bij de Play Kwek Show zijn. 
 
 
Attracties voor het hele gezin 

 In de Splash nat worden of droog blijven. 

 In de familieachtbaan Dragonfly kriskras langs bomen vliegen. 

 Een snelle afdaling van de Aqua Shute maken. 

 In Schip Ahoi heen en weer schommelen. 

 In de Aqua Swing zwieren en zwaaien. 

 Vanaf de Katapults als een kikker over het water schieten. 

 In de Kikkerachtbaan een ritje maken. 

 Vanaf de Niagara Superroetsj een wedstrijdje doen wie het eerst beneden is. 

 In de Botsboten varen en botsen. 

 Met de Eeuwig Brandende Kaars de lucht in. 

 In de Bumperfrogs sturen, ontwijken en botsen. 

 Door de lucht fietsen in de Monorail. 

 Vanuit het Kikkerrad genieten van het uitzicht. 

 In het Schaduwhuis schaduwen op de kiek zetten. 

 Genieten van de Zomershow. 

 In de shops op de Promenade souvenirtjes, snoep en kleding kopen. 
 
 
Attracties voor de echte durfallen  

 In de achtbaan Falcon een duikvlucht maken. 

 In de Mad Mill op grote hoogte in het rond twisten en tollen. 

 In de Waterspin op ontelbare manieren over de kop gaan. 

 In de Rodelbaan door de duinen naar beneden suizen. 

 Rolls maken of lekker mee zweven in de nieuwste attractie Wild Wings. 
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Technische gegevens van de grootste attracties van Duinrell 

ATTRACTIE 
BOUW 
JAAR 

LEVERANCIER CAPACITEIT 
HOOGTE 

MAXIMAAL 
LENGTE 
TRACK 

V 
MAXIMAAL 

G 
MAXIMAAL 

CYCLE 
LENGTE 

EIS 

   
[pers./h] [m.] [m.] [km/h] [N/mm2] [sec.] [m.] 

Dragonfly 2012 Gerstlauer 750 15,3 362 45 - 80 1 

Falcon 2009 Gerstlauer 850 22 361 70 5 75 1,2 

Mad Mill 2001 Huss 1200 24 - - - progr. 1,4 

Waterspin 1996 Huss 1000 19 - - - progr. 1,4 

Splash 1992 Hopkins 1200 15 228 55 - 80 1,2 

Rodelbaan 1984 Wiegand 600 35 350 25 - 260 1,4 

Wild Wings 2016 Gerstlauer 
 

22 - 
  

progr. 1,2 

 
 

OPENINGSTIJDEN ATTRACTIEPARK 
1 APRIL T/M 21 APRIL 2017 

Maandag - vrijdag 10.00 - 16.00 uur 
 

Weekend 10.00 - 17.00 uur  

14 en 17 april 10.00 - 17.00 uur Goede vrijdag en 2 Paasdag 

 

22 APRIL T/M 7 MEI 2017 

Dagelijks 10.00 - 18.00 uur Meivakantie 

 

8 MEI T/M 7 JULI 2017 

Maandag - vrijdag 10.00 - 17.00 uur 
 

Weekend 10.00 - 18.00 uur  

25 en 26 mei en 5 juni 10.00 - 18.00 uur Hemelvaart en 2 Pinksterdag 

 

8 JULI T/M 3 SEPTEMBER 2017 

Dagelijks 10.00 - 18.00 uur Zomervakantie 

 

4 SEPTEMBER T/M 29 OKTOBER 2017 

Dagelijks 10.00 - 17.00 uur 
 

23 en 24 september 9.00 - 19.00 uur Tina Festival 

 

30 OKTOBER T/M 2 NOVEMBER 2017 

Dagelijks 11.00 - 16.00 uur Herfstvakantie België 
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TIKIBAD 
 
 

HET TIKIBAD BIEDT MEER DAN 1,3 KILOMETER AAN OVERDEKT GLIJBAANPLEZIER EN IS HET 
GROOTSTE OVERDEKTE WATERGLIJBANENCOMPLEX VAN DE BENELUX. ALLE ATTRACTIES IN HET 
TIKIBAD ZIJN OVERDEKT, WAARDOOR HET BAD HET HELE JAAR EN OOK ’S AVONDS IS GEOPEND. 
MET JAARLIJKS EEN BEZOEKERSAANTAL VAN 700.000 IS DIT HET VIJFDE GROOTSTE WATERPARK 
VAN EUROPA. 
 

 

WATERATTRACTIES EN GLIJBANEN 
Naast het golfslagbad, het kinderbadje en de miniglijbanen voor kleine kinderen, zijn in het Tikibad de 
volgende waterattracties en glijbanen te vinden: 

 
Blauwe Haai en Groene Barracuda 
LENGTE: circa 110 meter per baan 

HOOGTE: circa 14 meter per baan 

SNELHEID: circa 20 km per uur 
Twee mediumglijbanen. 

 
Blits en Flits 
LENGTE: circa 80 meter per baan    

HOOGTE: circa 14 meter per baan  

SNELHEID: circa 60 km per uur 
Twee turboglijbanen, waarvan er één crystal cleardelen heeft voor extra spanning. 

 
Cannon Ball 
LENGTE: circa 6 meter 
HOOGTE: circa 2 meter 

SNELHEID: circa 60 km per uur 
Deze baan is kort en krachtig; vanaf de eerste verdieping springt men in een donker gat, wordt boven het 
water 'gelanceerd' en zweeft dan letterlijk een eind door de lucht. 
 
Hotwhirlpools 
Na alle spannende waterattracties is het heerlijk uitrusten in een 'whirlpool' met een temperatuur van circa 
35ºC. 

 
Lazy River 
LENGTE: circa 250 meter 

BREEDTE: circa 2,5 meter 

SNELHEID: niet van toepassing 
Het is de eerste overdekte Lazy River ter wereld. De Lazy River is uitgerust met diverse 
stroomversnellingen. 

 
Moonlight en Starfright  
LENGTE: circa 150 meter per baan   

HOOGTE: circa 16 meter per baan 

SNELHEID: circa 20 km per uur 
In deze donkere glijbanen wordt de bezoeker op een tweepersoonsband meegevoerd door een donkere 
buis waarin watervallen, lichtflitsen en scherpe bochten voorbijkomen. 
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Pelikaanduik 
LENGTE: circa 4 meter 

HOOGTE: circa 7 meter 

SNELHEID: vrije val 
Een zeer korte, open, steile turbobaan met een vrije val. 

 
Space Bowl Cycloon 
LENGTE: circa 150 meter  

HOOGTE: circa 15 meter   

SNELHEID: tot 60 km per uur 
De gigantische trechter werd voor het eerst in Europa uitgerust met een zogenaamd 'high entry' systeem. 
Via een glijbaan, die start in een 15 meter hoge toren, glijdt men met grote vaart naar beneden, tolt dan in 
de trechter rond en plonst vervolgens in een opvangbad. De zogenaamde 'Catwalk' is gemaakt voor 
bezoekers die boven de Space Bowl Cycloon eerst de kat uit de boom willen kijken.  

 
Tyfoon  
LENGTE: circa 78 meter 

HOOGTE: circa 15 meter 

SNELHEID: circa 50 km per uur 
Een supersnelle glijbaan waarin de G-krachten op het lijf duidelijk voelbaar zijn. 

 
X-stream 
LENGTE: circa 16 meter 

HOOGTE: circa 7 meter 

SNELHEID: circa 40 km per uur 
Op een hoogte van 7 meter gaat een valluik open. De bezoeker schiet in staande positie met circa 40 km 
per uur naar beneden in een skim out.  
 
NIEUW: driedubbele Cone glijbaan 

LENGTE: circa 163 meter 

HOOGTE: circa  20 meter 
Van een hoogte van bijna 20 meter glijden de gasten op een tweepersoonsband razendsnel naar beneden 
de zogenoemde Cone (trechter) in. Vervolgens glijden zij eerst tegen de wand omhoog en dan weer terug 
naar beneden. Na deze slinger wordt er doorgegleden naar de volgende twee Cones, waarna de rit 
eindigt. 
 

 

NIEUW: KIDS WATERPARK PLAYA 
De naam Playa benadrukt het waterspeelplezier dat kinderen in het nieuwe gedeelte van circa 1000 m²  
kunnen beleven. Er komt een groot waterklimtoestel met een 'tipping bucket' (kantelende waterton). De 
'Triple Slide', 'Duo Racer' en 'Body Cone’ zijn glijbanen speciaal voor kinderen van 4 tot 12 jaar.  Voor 
kinderen van 0 tot 4 jaar wordt in Playa een verwarmd waterspeelbad gebouwd, waar zij zich met hun 
ouders kunnen vermaken. Naar verwachting vindt de officiële opening van Playa medio 2017 plaats. 
 
 

VEILIGHEID  
Anders dan in reguliere zwembaden hanteert het Tikibad in verband met de spectaculaire en snelle 
waterattracties extra veiligheidsregels. Een drijfmiddel is verplicht bij verblijf in het Tikibad voor iedereen 
die geen zwemdiploma heeft en iedereen die kleiner is dan 1.20 meter  met of zonder zwemdiploma.  
Per glijbaan gelden bovendien speciale lengte- en gewichtseisen.  
 
 
 
 
 
 

 
 

x-apple-data-detectors://1/
x-apple-data-detectors://2/
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OPENINGSTIJDEN TIKIBAD 
WINTER: t/m 31 maart 2017 

Maandag Gesloten 

Dinsdag 16.00 - 22.00 uur 

Woensdag 14.00 - 20.00 uur 

Donderdag 16.00 - 22.00 uur 

Vrijdag 16.00 - 22.00 uur 

Zaterdag 10.00 - 22.00 uur 

Zondag 10.00 - 18.30 uur 

Op feestdagen en tijdens vakanties ruimere openingstijden. 

 

ZOMER: 1 april t/m 29 oktober 2017 

Dagelijks 10.00 - 22.00 uur 

Het Tikibad is tijdens deze periode te bezoeken in combinatie met het attractiepark. Alleen een 
avondbezoek aan het Tikibad (na sluiting van het attractiepark) is ook mogelijk. 
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VAKANTIEPARK 
 
 

MET MEER DAN VEERTIG BINNEN- EN BUITENATTRACTIES, EEN CAMPING, 440 COMFORTABELE 
DUINGALOWS, EEN GROEPSACCOMMODATIE, DE LIGGING IN EEN BOS- EN DUINGEBIED VLAKBIJ HET 
STRAND EN BIJ GROTE STEDEN STAAT DUINRELL GARANT VOOR EEN VEELZIJDIGE VAKANTIE VOOR 
JONG EN OUD.   
 
 

TOEGANG ATTRACTIEPARK EN TIKIBAD INBEGREPEN 
Wie op Duinrell overnacht, krijgt van 1 april tot en met 29 oktober 2017 dagelijks onbeperkt toegang tot het 
attractiepark cadeau. Voor het Tikibad is de toegangsregeling afhankelijk van het type verblijf dat men 
kiest. Bij de Duingalows is de toegang inbegrepen en voor de camping geldt een speciaal voordeeltarief. 
Het tropische Tikibad is de hele winter geopend. De gasten kunnen in de winter onbeperkt plonzen en 
spetteren in het glijbanenparadijs.   
 
 

DUINGALOWS  
Duingalows zijn ingerichte vakantieverblijven voor vier, vijf, zes of zeven personen met het attractiepark en 
Tikibad als het ware in de achtertuin. Het totaal aantal bedden bedraagt ruim 2.000.  
 
Indeling van de Duingalows  
Gezellige woonkamer met zit- en eethoek, televisie en openslaande deuren naar het terras; terras met 
tuinmeubilair en parasol; volledig ingerichte keuken; slaapkamers compleet met dekbedden en kussens; 
douche, toilet en wastafel; parkeerplaats. 

 
Vier comfortklassen  
De Duingalows kennen vier comforttypes met een andere capaciteit en prijsstelling: Premium Plus, 
Premium, Comfort en Budget.    
 
NIEUW: Premium Plus klasse, ruime indeling en van alle gemakken voorzien 
Premium Plus Duingalows, de nieuwste Duingalows, zijn vanaf juni 2017 beschikbaar. De Premium Plus 
Duingalows staan voor luxe en comfort. De Duingalows liggen aan de rand van het vakantiepark 
(voorheen kampeerveld het Eikenveld), midden in het prachtige bos van Duinrell. De Premium Plus 
Duingalows hebben  een moderne, luxe uitstraling en zijn voorzien van boxspringbedden, vaatwasser, 
flatscreen tv (ook in de master bedroom) en een apart toilet. Ook de keuken is van alle luxe gemakken 
voorzien. De vierpersoons Premium Plus Duingalow heeft ook een infrarood sauna. Gasten, die in een 
Premium Plus verblijven, ontvangen tijdens het verblijf voor 5 personen gratis Wifi. 
Typen in deze klasse: 4PXLS en 6PXLP 
 
Premium klasse, ruime indeling en voorzien van topcomfort 
De Premium klasse staat voor topcomfort. Deze vier- en zespersoons Duingalows liggen aan de rand van 
het park op rustige locaties. Ze hebben een moderne uitstraling en bieden de meeste ruimte. Alle 
Duingalows van het type Premium beschikken over flat screen televisies, een vaatwasser, 
boxspringbedden, een apart toilet en een veranda of terras. Dit type is rolstoel- en 
kinderwagentoegankelijk.  
Typen in deze klasse: 4PXLS en 6PXL 
 
Comfort klasse: comfort zoals het hoort voor een prima prijs 
Alle Duingalows in de Comfort klasse zijn voorzien van de basisinrichting met per Duingalow verschillende 
extra’s. Op een rustige plek aan de rand van het park zijn er typen met een vaatwasser, combimagnetron 
of met boxspringbedden. 
Types in deze klasse: 4CO, 4COV, 6CO-1, 6CO-2, 5COV en 7CO 
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Budget klasse: eenvoudig ingericht en extra voordelig 
Deze voordelige en eenvoudig ingerichte Duingalows liggen zowel aan de rand van het park, als centraal 
in de buurt bij het attractiepark en Duinrell Plaza met onder andere de Duinrell Superstore, Pub, 
Lighthouse Lounge en de restaurants van La Place. 
Typen in deze klasse: 4BU-1, 4BU-2, 6BU-1 en 6BU-2 
 

Specials 
Special: Baby Duingalow 
In deze vierpersoons Duingalows is een extra kamer ingericht als babykamer met ledikantje, commode en 
badje. Deze Duingalow biedt extra faciliteiten, zoals een box en kinderstoel. Type: 4COB 
 
Special: Huisdier Duingalow 
Een aantal vier- en zespersoons Duingalows is huisdiertoegankelijk. 
Typen: 4BUH-2, 6BUH-2 en 6COH-2 
 
Special: Kinder Duingalow 
Een kindvriendelijk ingerichte vijfpersoons Duingalows vol speelplezier voor de kids. Beschikbaar vanaf 
het hoogseizoen. 
 
Special: Vissers Duingalow 
Een zespersoons Duingalow ingericht met vissers-look, vlakbij het water met per Duingalow een speciaal 
gereserveerde visplek en Duinrell-visvergunning. 
 
 

CAMPING  
Duinrell geeft aan het buitenleven een extra dimensie met 556 kampeerplaatsen. Er zijn verschillende 
terreinen met rustige plaatsen aan de rand van het duingebied en plaatsen met meer bedrijvigheid vlakbij 
het attractiepark. De camping is het hele jaar geopend en biedt alle moderne voorzieningen, zoals 
verschillende toiletgebouwen met vloerverwarming, warm en koud water, kindersanitair en was- en 
strijkgelegenheden. Op het middenveld zijn aangepaste voorzieningen voor mindervaliden. Huisdieren zijn 
toegestaan. 
 
Typen kampeerplaatsen en velden 
Duinrell biedt de keuze uit drie typen kampeerplaatsen die in comfort verschillen en verspreid liggen over 
diverse velden. Elk type is in verschillende formaten beschikbaar:  

 Premium, variërend van 100m² tot 140m² in het bosgebied of centraal gelegen. 

 Comfort, variërend van 80m² tot 120m² verspreid over het park gelegen. 

 Budget, variërend van 60m² tot 80m² aan de rand van het bos- en duingebied gelegen. 
 
Lodgetenten, glamorous kamperen  
Voor wie wil kamperen in stijl  zijn er 9 riante zespersoonslodgetenten. Elke lodgetent heeft drie 
slaapgedeelten: een gedeelte met een tweepersoonsbed, een met een stapelbed en linnenkast en de 
laatste met bedstede en bergruimte. In de tent is een keuken met eettafel en een apart woon-/zitgedeelte. 
Op het gedeeltelijk overdekte terras voor de tent staan twee loungestoelen en een picknicktafel. Het is 
slechts één minuut lopen naar het moderne sanitairgebouw.  
 
Verhuurtenten / mobile homes 
Op het landgoed staan ook volledig ingerichte bungalowtenten en luxe stacaravans (mobile homes). Deze 
worden in samenwerking met Duinrell door Holiday Break, Eurocamp, Canvas, VacanceSelect 
(Selectcamp), Al Fresco en Koko Holidays geëxploiteerd.  
 
Duinhostel 
Groepsaccommodatie het Duinhostel is geschikt voor een familieweekend, schoolkamp, een paar dagen 
weg met de vereniging, collega’s of vrienden. Dit voormalige koetshuis van het landgoed Duinrell kan 
groepen tot 104 personen herbergen. Het Duinhostel ligt tussen de bomen, dicht bij de plek waar kasteel 
Duinrell stond en op loopafstand van het attractiepark en Tikibad. 
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Indeling Duinhostel 

 Begane grond voor maximaal 54 personen. 

 Eerste verdieping voor maximaal 50 personen. 

 Ruim terras met picknicktafels en barbecue. 
 
Begane grond (maximaal 54 pers.) 

 Negen zespersoonskamers met stapelbedden. 

 Slaapkamers inclusief eigen douche, wastafel en toilet. 

 Grote gemeenschappelijke keuken/gezelschapsruimte. 
 
Eerste verdieping (maximaal 50 pers.) 

 Tien vijfpersoonskamers met stapelbedden. 

 Douches, wastafels en toiletten op de gang. 

 Grote gemeenschappelijke keuken/gezelschapsruimte. 
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Horeca 
 
 

OP DUINRELL ZIJN ER DIVERSE RESTAURANTS EN SNACKKIOSKEN WAAR GASTEN LEKKER KUNNEN 
ETEN. EEN AANTAL VAN DEZE RESTAURANTS WORDT GEËXPLOITEERD DOOR LA PLACE. 
 
 

RESTAURANTS 
La Place restaurant Schaapskooi 
La Place restaurant Schaapskooi ligt middenin het attractiepark. Het terras biedt uitzicht op de 
nostalgische speeltuin. Bij het buffet worden naast de bekende broodjes van La Place, ook vlees of vis van 
de grill, pizza’s en lekkere smoothies of versgeperste sappen aangeboden. 
 
La Place restaurant Duinrell Plaza 
Dit zelfbedieningsrestaurant is gevestigd in Duinrell Plaza en is ook na sluitingstijd van het attractiepark 
open. Dit restaurant is net een markt, waar à la minute diverse gerechten voor diner worden bereid. 
 
Buffetrestaurant Toscane 
Buffetrestaurant Toscane is ook gevestigd in Duinrell Plaza en biedt een onbeperkt familiebuffet aan, 
bestaande uit huisgemaakte soepen, een saladebuffet, diverse vlees- en visgerechten, pizza’s uit de 
steenvloeroven en een dessertbuffet. Voor kinderen is er een speciaal buffet. 
 
Pannenkoekenrestaurant de Carrousel 
Kinderen kunnen in pannenkoekenrestaurant de Carrousel spelen in de draaimolen uit 1864 terwijl ze 
wachten op hun pannenkoek. 
 
 

SNACKS 
Poffertjes 
In het attractiepark, tegenover de Locomotion staat de Oudhollandse Poffertjeskraam, waar deze 
lekkernijen op authentieke wijze met poedersuiker en boter worden bereid. 
 
Take aways 
Op verschillende plekken in het attractiepark, het Tikibad én Duinrell Plaza zijn Take aways, waar ze 
frietjes, snacks, frisdrank en koffie en thee verkopen. 
 
Smultonnen 
Op het attractiepark staan, verspreid over het park, drie smultonnen waar gasten een broodje Unox, 
Churros of een Chip twister kunnen kopen. 
 
Sweets & Fun 
Voor zoete lekkernijen en leuke souvenirtjes van onder andere Rick de Kikker kunnen gasten terecht bij de 
Sweets & Fun locaties op het attractiepark.  
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Faciliteiten op het  

vakantiepark 
 
 

VOOR DE GASTEN VAN HET VAKANTIEPARK BIEDT DUINRELL DIVERSE FACILITEITEN. IN DUINRELL 
PLAZA, HET BRUISENDE CENTRUM VAN HET VAKANTIEPARK, KAN  MEN BOODSCHAPPEN DOEN, EEN 
HAPJE ETEN OF ALLEEN EEN DRANKJE DRINKEN. TEVENS IS ER EEN FIETSVERHUUR EN ZIJN ER 
DIVERSE SPORTMOGELIJKHEDEN.  
 
 

DUINRELL PUB 
In het souterrain van Duinrell Plaza is de Duinrell Pub met de mini-bowlingbaan, een speelhal en een 
rookruimte. In een gezellige en ontspannen sfeer worden binnenlandse en buitenlandse drankjes 
geserveerd. De voetbalwedstrijden uit de Eredivisie, verschillende Europese competities en grote 
sportevenementen zijn in de Pub op een groot scherm te zien.  
 
 

LIGHTHOUSE LOUNGE 
Op de bovenverdieping van Duinrell Plaza ligt de gezellige Lighthouse Lounge met dakterras. 
 
 

SUPERMARKT 

Winkelen in de Duinrell Superstore onderstreept het vakantiegevoel. Het assortiment biedt alle dagelijkse 
boodschappen, vakantiebenodigdheden, cadeau- en serviceartikelen. 
 
 

ENTERTAINMENTTEAM 

In de weekenden en schoolvakanties is er een uitgebreid entertainmentprogramma voor nog meer 
vakantiepret, met onder andere een Mini-Disco, (Kids) Karaoke en een Meet & Greet met Rick de Kikker. 
 
 

FIETSVERHUUR 
De Fietsverhuur verhuurt diverse soorten fietsen, skelters, bolderkarren, rolstoelen, buggy’s en 
fietsaccessoires.  
 
 

ACTIEVE MOGELIJKHEDEN 
 Sport- en speelplaats voor voetbal, volleybal en jeu de boules. 

 Twee tennisbanen en een midgetgolfbaan. 

 Eindeloos klimmen en klauteren in de speeltuinen. 

 Trimbaan met spannende en sportieve hindernissen. 

 Een hengel uitwerpen in de viswateren van Duinrell. 

 Tafeltennissen bij Duinrell Plaza. 
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Omgeving 
 

 

DOOR DE LIGGING IS DUINRELL EEN IDEALE UITVALBASIS. DE OMGEVING HEEFT VEEL TE BIEDEN: 

SMALLE BOSPAADJES, DE RUISENDE ZEE EN BRUISENDE STEDEN. 
 
 

BOS- EN DUINGEBIED 
Duinrell heeft 55 hectare aan prachtig bos- en duingebied met wandelpaden, waar gasten heerlijk kunnen 
wandelen of hardlopen. Op het hoogste punt van Zuid-Holland, op 35 meter hoogte ligt de Uitkijktoren, die 
een prachtig uitzicht biedt over het park en de wijde omgeving. 

 

STRAND 
Op vier kilometer afstand ligt het acht kilometer lange zandstrand 'De Wassenaarse Slag'. De weg naar 

het rustige strand voert dwars door de duinen.  
 

PITTORESK WASSENAAR 
Het rustige dorp Wassenaar met haar oude, historische dorpskern ligt op loopafstand van Duinrell. De 
gasten kunnen hier culinair genieten in de diverse restaurantjes en heerlijk winkelen in de lange 
winkelstraat met haar vele winkels. 
 

UITSTAPJES IN DE BUURT 
Duinrell is voor vakantiegasten een ideale uitvalbasis voor bezoek aan veel leuke steden en uitstapjes in 
de buurt.  
 
Steden 
De Haagse binnenstad en sfeervolle steden als Leiden, Delft en Amsterdam met een groot aanbod aan 
winkels en cultuur liggen op een steenworp afstand. In Den Haag, de koninklijke stad aan zee, is een 
bezoekje aan het oude centrum, het Binnenhof en Vredespaleis de moeite waard. Museum- en 
cultuurliefhebbers genieten van één of meerdere musea in Leiden ‘Stad van Ontdekkingen’. Corpus, reis 
door de mens, geeft een kijkje in het menselijk lichaam. 
 
Eropuit met de fiets 
De Bollen-/kuststreek en het Groene Hart lenen zich uitstekend voor mooie tochten op de (huur)fiets. Aan 
te bevelen is de Landgoederenroute, een 32 kilometer lange fietstocht door en rondom Wassenaar. 
 
Soldaat van Oranje - De Musical  
Een bezoek aan Soldaat van Oranje - De Musical in de Theaterhangaar op vliegveld Valkenburg is de 
moeite waard.  De Theaterhangaar ligt op vijf kilometer afstand van Duinrell en is met fiets of auto 
makkelijk te bereiken. 
 
Keukenhof 
Van 23 maart tot en met 21 mei is de Keukenhof geopend. Dit prachtige bloemperk ligt maar op 23 
minuten rijden van Duinrell.  
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ZAKELIJK 
 
 

VOOR GROEPEN EN BEDRIJVEN BIEDT DUINRELL VELE MOGELIJKHEDEN VOOR EEN ONBEZORGD 
DAGJE UIT. VAN VERGADERINGEN EN TEAMUITJES TOT GEHEEL VERZORGDE FAMILIE- OF 
RELATIEDAGEN. ER IS KEUZE UIT DIVERSE LA PLACE RESTAURANTS EN FEEST- EN CONGRESZALEN, 
ELK MET EEN EIGEN SFEERVOL KARAKTER. 
 
 

GROEPSARRANGEMENTEN 
Groepen vanaf 20 personen ontvangen een voordelig groepstarief voor toegang tot het attractiepark en/of 
het Tikibad. Voor een onbezorgd dagje uit biedt La Place keuze uit diverse horeca arrangementen.  
 
 

DINER, RECEPTIE OF FEEST 
Duinrell biedt uitgebreide mogelijkheden voor diners, recepties en feesten. De verschillende zalen hebben 
een eigen sfeer en thema. Met een capaciteit van 50 tot 1750 personen is er voor elke gelegenheid een 
gepaste locatie. Het evenement met een persoonlijke begeleiding wordt geheel op maat gemaakt en 
verzorgd. Een compleet verzorgd themafeest, waarbij de organisatie geheel uit handen wordt genomen, 
behoort tot de mogelijkheden.  
 
 

RELATIE- EN FAMILIEDAGEN 
Duinrell is geschikt als locatie voor relatie- en familiedagen van 20 tot 7.500 personen. 
Het programma van een dergelijke dag op Duinrell is globaal als volgt: 

 Aankomst op Duinrell. 

 Speciale ontvangst. 

 Individueel bezoek aan het attractiepark en eventueel het Tikibad. 

 Gemeenschappelijk moment. 

 Ludieke activiteit. 

 La Place: koffie, thee, lunch en diner. 
 
De organisatie wordt ondersteund door het eigen Duinrell-evenemententeam. Afgelopen jaren hebben 
meerdere grote bedrijven een mooie dag beleefd met hun relaties of gezinnen. Deze bijzondere dagen zijn 
ook mogelijk tijdens het Landgoed van Sinterklaas.  
 

 

TEAMBUILDING 
Duinrell biedt in samenwerking met Green Adventures teambuildingsuitjes aan. Midden in het bos- en 
duingebied achter het attractiepark gaan groepen de strijd met elkaar aan op Adventure Mountain. Er zijn 
één- of meerdaagse arrangementen te reserveren, al dan niet met horecafaciliteiten.  
 
 

CONGRES, BEURS OF PRESENTATIE 
Het congrescentrum beschikt over vijf moderne, volledig ingerichte congres- en vergaderzalen. Deze zalen 
met daglicht voldoen aan alle moderne eisen en zijn in elke gewenste opstelling geschikt voor 
evenementen van 20 tot 650 personen.  
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OVERIGE FACILITEITEN VOOR FEESTEN EN PARTIJEN 
La Place restaurant Schaapskooi 
La Place restaurant Schaapskooi, opgetrokken in ‘Old Farmers’ stijl, ligt in het bruisende centrum van het 
attractiepark. Deze sfeervolle locatie met vier zalen van verschillende afmetingen, een podium, vides en 
drie bars is een goede locatie voor diners, recepties, of (thema)feesten tot maximaal 550 personen. 
 
Tikibad 
Een feestavond in het tropische Tikibad staat garant voor een bijzonder bedrijfsfeest. Gasten worden 
ontvangen met Hawaii slingers en een tropische cocktail. Vervolgens genieten zij van Caraïbische- en 
barbecuebuffetten. Swingen met een fijne muzikale omlijsting kan tot in de late uurtjes. Het Tikibad is 
geschikt voor groepen tot 700 personen voor een diner en tot maximaal 1.500 personen voor een 
tropische party.  
 
Carrousel 
De Carrousel is een sfeervolle locatie op het attractiepark van Duinrell. Het sfeervolle Carrouselrestaurant 
met de authentieke draaimolen uit 1864 is geschikt voor recepties en ontvangsten tot 150 personen en 
voor een barbecue tot 100 personen. 
 
Zomertheater 
Het Zomertheater is in het hoogseizoen de locatie voor de spectaculaire shows waarop Duinrell haar 
bezoekers trakteert. Het grote podium is onder andere geschikt voor shows, presentaties, conferenties en 
exposities. De capaciteit voor feesten en recepties bedraagt circa 800 personen. In theateropstelling 
kunnen 500 personen een plaats vinden. 
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WEETJES OVER DUINRELL 
 
 

DE OORSPRONG 
Het verhaal van het landgoed Duinrell is ook het verhaal van de Nederlandse duinkust. Daar werden 
onder invloed van de zee en de Rijn de langgerekte zand-, of liever gezegd strandwallen gevormd, 
met daarachter het prachtige Wassenaarse bos- en duingebied. Op één van deze wallen ontstond er 
een ‘rell’, ofwel ‘bron in de duinen’; vandaar de naam Duinrell.  
 
Het brede Wassenaarse strand- en duingebied, in de directe omgeving van Duinrell, is aantrekkelijk 
voor de dagrecreant die rust zoekt en graag lange wandelingen maakt. Wat nu de binnenduinen 
worden genoemd, waren eens de duinen uit de Romeinse tijd. Het huidige recreatiegebied Duinrell is 
circa 500 jaar voor Christus ontstaan op de vierde strandwal, de vijfde strandwal vormt nu de zeereep. 
Uit dit verre verleden is door de vondst van oude fundamenten bekend, dat er op de plaats waar het 
kasteel Duinrell stond een lusthof was met in de nabije omgeving een boerenhoeve. 
 
Waterwinning 
Het prachtige duingebied op en rond Duinrell fungeert voor een groot deel als drinkwaterwingebied 
voor de Randstad. Maar diezelfde waterwinning, door Den Haag in de eerste helft van de vorige eeuw 
gestart, betekende destijds wel de ondergang van de toenmalige boerderij Duinrell. In 1929 waren de 
weilanden rondom al zo uitgedroogd dat de boerderij op het landgoed zijn agrarische functie verloor. 
Gelukkig bleken de bomen beter tegen de droogte bestand, zodat het fraaie bos intact bleef. De vijver 
bij het kasteel bleef ook voldoende water ontvangen. In vroegere tijden had het kasteel Duinrell 
bewoners met klinkende namen als ‘De Jonge van Ellemeet’, ‘Van Boetzelaer’ en ‘Van Pallandt’.  

 
 

HISTORISCH OVERZICHT - TERUG TOT 1935 
2017 

 Het Tikibad wordt uitgebreid met een super spectaculaire glijbaan en een nieuw gebied vol 
waterfun voor kinderen. 

 In het vakantiepark worden 41 nieuwe Duingalows gebouwd in het nieuwe type Premium Plus. 
Deze nieuwe type Duingalows zijn beschikbaar vanaf juni 2017.  

 In de speeltuin wordt een nieuwe, grote glijbaan gebouwd van 22 meter hoog. 

 100 Duingalows van het type Comfort  krijgen naast deze expansie een make over in de 

vorm van een grote schilderbeurt en 50 hiervan nieuw meubilair. 

 In het Duinhostel worden de twee keukens vervangen, de binnenkant opgeschilderd en de 

gezamenlijke ruimtes voorzien van nieuw meubilair.   

 Upgrading aanvoerroutes van het parkeerterrein. 
 
2016 

 La Place wordt vanaf januari geëxploiteerd door Supermarktketen Jumbo. 

 Opening nieuwe aerobatic attractie Wild Wings. 

 Twee nieuwe type Duingalow Specials. 
 

2015  

 80 jaar bestaan gevierd met herinneringen van tachtig 80-jarigen. 

 Vernieuwing sanitair, omkleedruimtes en kluisjes op de 1
e
 etage  van het Tikibad. 

 Plaatsing van vijf lodgetenten. 
 
2014 

 30 jaar Tikibad goed voor 32,5 miljoen kilometer glijplezier. 

 Vernieuwing attractieparkentree. 

 Opening Lighthouse Lounge. 
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2013 
Glamourus kamperen; plaatsing van vier lodgetenten. 
 
2012 
Ingebruikname nieuw type ruim bemeten Duingalows. Het betreft in totaal 40 Duingalows verdeeld in 
vier- en zespersoons Duingalows voorzien van alle comfort en ontwikkeld naar de wens van de 
gasten. En de opening van een nieuwe familieachtbaan met een bijzondere thematiek en passend bij 
de grootschalige attracties in het omliggende gebied. De familieachtbaan, waarover men in vliegende 
vaart tussen de bomen scheert, is 361 meter lang met een toppunt van 15 meter. 
 
2010 
Presentatie ‘Kroniek van een Familiebedrijf’ ter gelegenheid van ’75 jaar openstelling landgoed’. Het 
eerste exemplaar werd overhandigd aan Prof. mr. Van Vollenhoven. Er is een speciale Duinrell 
postzegel ter gelegenheid van dit jubileum uitgebracht en op de Keukenhof werd een tulp gedoopt met 
de naam “Duinrell.” Er vond een spectaculaire opening plaats van de “X-stream” in het Tikibad. In het 
najaar kon de compleet vernieuwde website in gebruik genomen worden door de heer Kees van Wijk, 
algemeen directeur VVV Nederland.  
 
2009 
Opening van de totaal vernieuwde horecalocaties door La Place, het restaurantmerk van voorheen 
V&D. In april 2009 werd de officiële opening verricht door de minister van Economische Zaken, 
mevrouw Maria van der Hoeven. In mei werd de meest besproken en geluidsarme attractie de ‘Falcon’ 
in gebruik genomen. 
 
2008 
In het Tikibad met de vele overdekte waterglijbanen werd bij de aanvang van de kerstvakantie de zeer 
spannende waterglijbaan ‘De Tyfoon’ in gebruik genomen. 
 
2007 
Het vakantiepark beschikt over 417 Duingalows waaronder een ‘Exclusive Duingalow’ en circa 900 
kampeerplaatsen voor een verblijf op maat. Het Duinhostel is volledig gerenoveerd.  
 
2006 
Na de opening van het Tikibad in 1984 ontvangst van de 12½ miljoenste gast. Vernieuwing van de 
infrastructuur door herbestrating en de aanleg van een rotonde voor een betere verkeersdoorstroming. 
Aanpassing van een aantal toiletgebouwen op het kampeergedeelte. Ontwikkeling van een speciale 
speeltuin voor kleine kinderen. Versterking van het entertainment- en recreatieteam.  
 
2005 
Upgrading van het Vakantie- en attractiepark en 70 jarig jubileum. Wederom een nieuwe zomershow 
van meesterillusionist Hans Klok. Het vakantiepark is uitgebreid met twee nieuwe zevenpersoons 
Duingalows. 
 
2004 
Openstelling van Rick´s Avonturen Burcht met grote en kleine attracties en het huis van gastheer Rick 
de Kikker als middelpunt. Samenwerking met Stichting  Opkikker, een stichting die verwendagen 
verzorgt voor ernstig zieke kinderen. Meesterillusionist Hans Klok stond na twaalf jaar weer met een 
spetterende show in het Zomertheater. Upgrading van het park en kampeervelden. 
 
2003 
Openstelling van gloednieuwe indoorspeeltuin Rick´s Fun Factory en Spectacular Rope Challenge van 
Green Adventures; een touwenparcours in de bomen. Uitbreiding van het vakantiepark met bijna 100 
Duingalows, waarvan 24 zevenpersoons Duingalows. Upgrading van het Promenadeplein, het 
horecagedeelte van het Tikibad en de foto-entree van het attractiepark. 
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2002 
Verdere uitbreiding van het vakantiepark. Vernieuwing van de entree van het park. Upgrading van het 
Promenadeplein in de nieuwe stijl. De Ballenzee en het Koldertheater zijn opgeknapt en alle 
vuilnisbakken zijn omgetoverd tot kikkervuilnisbakken. De binnenkant van het Zomertheater is 
vernieuwd. In het Rembrandt Theater wordt de Edutainmentshow afgewisseld met twee lasershows. 
 
2001 
Nieuwe attractie Mad Mill, geplaatst bij de Splash en het Zomertheater. Vernieuwing Space Bowl 
Tornado in het Tikibad. Uitbreiding vakantiepark met 45 Duingalows voor zes personen. Het plein bij 
het Zomertheater wordt, evenals de voorgevel, in stijl opgeknapt. Vernieuwing van de Oranjerie, het 
voormalige theehuis van Duinrell.  
 
2000  
Vernieuwd torencomplex Tikibad met twee primeurs op glijbanengebied; de Moonlight en de Starfright. 
De kinderattractie ‘Locomotion’ komt naast de Aqua Swing te staan. Het 3D Theater verandert in het 
Rembrandt Theater na aankoop van ‘de Nachtwacht’, gemaakt door de kunstenaar Sis Josip. Verdere 
upgrading van het attractiepark en de verblijfsaccommodatie. Overdracht van de leiding door Graaf 
H.R.J. van Zuylen van Nijevelt aan zijn zonen Philip en Roderick die op 1 januari 1999 tot statutair 
directeur zijn benoemd. 
 
1999 
Voltooiing van het Congres- en partycentrum de Kikkertuin. Duinrell sluit zich aan bij de VNC 
(Vereniging Nederlandse Congresbelangen). Ski Valley wordt uitgebreid. De tennisbanen worden 
verbeterd en Rick de Kikker krijgt een modernere uitstraling. 
 
1998  
Bouw van het Kikkertuincomplex. Investeringen in een nieuwe 3D-film, een haven voor de roeibootjes, 
het Koldertheater en de Klimwand voor de verblijfsrecreatie.  
 
1997  
De camping wordt uitgebreid met 194 comfortplaatsen. Deze plaatsen van minimaal 70 m² bieden 
ruimte aan een kampeermiddel, een auto en een shelter. Uitbreiding van het vakantiepark met 67 
Duingalows; Duinrell beschikt nu over 281 Duingalows, met in totaal 1.462 bedden. Nieuwbouw van 
de Camping- en Duingalowreceptie annex hoofdkantoor.  
 
1996 
Het aantal Duingalows wordt uitgebreid van 119 tot 214 stuks met in totaal 1.000 bedden. Een aantal 
Duingalows wordt speciaal aangepast voor gezinnen met een baby. Vanwege het grote succes wordt 
de comfortcamping uitgebreid met 200 plaatsen. De nu 500 genummerde plaatsen bieden plaats aan 
een kampeermiddel met auto. Opening van de nieuwe attractie Waterspin; een spannende attractie 
waarin men met veertig personen tegelijk ‘over de kop’ gaat.  
 
1995 
De camping krijgt er 300 genummerde comfortplaatsen van minimaal 80 m² bij en een luxueus 
sanitairgebouw met alle moderne voorzieningen. De supermarkt krijgt een nieuwe, moderne inrichting. 
De oprit naar Duinrell wordt geheel veranderd en de aanrijroute voor het openbaar vervoer verbeterd 
(tweede ingang gerealiseerd met een buslus voor het openbaar vervoer). Eveneens worden er nog 
mooiere bloemen- en plantenperken aangelegd. In het attractiepark wordt de capaciteit van de 
Rodelbaan vergroot en komt er een nieuwe attractie bij het uitgebreide Funworld: radiografisch 
bestuurbare vrachtwagens. 
 
1994 
Uitbreiding van het tropische Tikibad. Vele nieuwe waterattracties komen erbij zoals de Cannon Ball, 
een Jacuzzi, de Lazy River en twee enorme Space Bowls. 
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1993 
De Bumperfrogs, een attractie van krioelende en botsende kikkerautootjes in een jungle van bloemen 
en planten wordt geopend. Uitbreiding van het Duinhostel van tien naar negentien kamers voor 
groepen en/of families. Tevens uitbreiding en vernieuwing van sanitaire voorzieningen zowel op de 
camping, als in het attractiepark. In het geheel gerenoveerde restaurant "De Schaapskooi" worden vijf 
mini-bowlingbanen gebouwd. 
 
1992 
Een sensationele, nieuwe Amerikaanse attractie is geopend; de spannende en spetterende Splash. 
Illusionist Hans Klok treedt voor het eerst op Duinrell op. Bouw van Duingalowpark 2; in totaal zijn er 
dan 119 luxe Duingalows. 
 
1991 
Openstelling van het eerste Duingalowpark. De 51 luxe verhuur-Duingalows staan op een apart 
gedeelte van het landgoed Duinrell. Ze zijn compleet ingericht en van alle gemakken voorzien. 
 
1984 - 1990 
De naam ‘Recreatiecentrum Duinrell’ wordt veranderd in ‘Attractiepark en Camping Duinrell’. De heer 
mr. Pieter van Vollenhoven opent op 19 april 1984 het tropische Tikibad. In de jaren daarna worden er 
vele nieuwe attracties in het park gebouwd: de Kikkerachtbaan, de Rodelbaan, de Aqua Swing (een 
zweefmolen met waterverrassingen), de Carrousel, de Niagara Superroetsj, de Monorail, 
computergestuurde theatershows, de Aqua Shute (een waterglijbaan) en een driedimensionaal 
filmtheater.  
 
Vanaf 1962 
Ontwikkeling van Duinrell tot recreatiecentrum en camping door H.R.J. Graaf van Zuylen van Nijevelt, 
de vader van de huidige directeuren. 
 
Vanaf 1945 
Herstel van de oorlogsschade. Organisatie van evenementen en hervatting van motorcrosswedstrijden 
tot 1950. 
 
1940 - 1945 
Duingebied wordt ‘Spergebied’, waarbij de SS het kasteel in bezit neemt, dat uiteindelijk grotendeels 
verwoest wordt. Ook het landgoed lijdt zwaar onder de gevolgen van de oorlog.  
 
1935 
Openstelling landgoed om een aanmerkelijke belastingverlaging te verkrijgen. De entreeprijs bedraagt 
vijftien cent! Verpachting van ‘De Schaapskooi’ als restaurant en ombouw van de Oranjerie tot 
‘Theetuin’ met tabak- en drankvergunning. In dit jaar en de jaren erna ontwikkeling door de grootvader 
van de huidige directeuren van de eerste skibaan in Nederland (skiën op dennennaalden). Er worden 
ook motorcrosswedstrijden georganiseerd die tienduizenden bezoekers trekken. 


