
WELKOM OP
LANDAL PIPERDAM

Landal Piperdam
Fowlis 
DD2 5LP Dundee Schotland
Tel. +44 1382 585000 



Geachte Gast,

Wij kijken ernaar uit om u als gast van Landal Piperdam te mogen ontvangen.

Om u wegwijs te maken op het park, hebben wij dit voorpretmagazine voor u samengesteld. 
Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op via het Contact Center 
op 0900 – 8842 (gebruikelijke belkosten, Nederlands gesproken).

Wij wensen u alvast een goede reis en zien uit naar uw komst!

Met vriendelijke groet,
Team Landal Piperdam

Verhuur 

Er zijn verschillende benodigdheden te huur op het park, 
zoals kinderfietsen, mountainbikes, indoor Segways en 
golfbenodigdheden. Daarnaast kunt u kinderstoelen en 
babybedjes huren tegen een kleine toeslag. 

Goed om te weten 

Openingstijden van de receptie 
Voor informatie en antwoorden op uw vragen kunt u terecht bij de receptie op het park. 
De receptie is geopend van 7.00 uur tot 21.00 uur. In het weekend van 7.00 uur tot 20.00 uur.   

Aankomst en vertrek 
Op het park worden de volgende aankomst- en vertrektijden gehanteerd.

Verblijf Aankomst Vertrek 
Weekend Vrijdag vanaf 16.00 uur Maandag tot 10.00 uur
Midweek Maandag vanaf 16.00 uur Vrijdag tot 10.00 uur
Week Vrijdag vanaf 16.00 uur Vrijdag tot 10.00 uur
 Maandag vanaf 16.00 uur Maandag tot 10.00 uur

TIP!



Betaalmethodes op het park 
U kunt bij alle faciliteiten op de volgende manier betalen: Contant (alleen in Ponden) of met 
de pinpas.

Schotland kent een andere munteenheid
Graag maken wij u erop attent dat Schotland haar eigen munteenheid heeft, de Britse Pond. 
U kunt niet met Euro’s betalen op het park of in de omgeving.

Internet op het park 
In het hoofdgebouw kunt u gebruik maken van gratis wifi. In de accommodaties 
is geen wifi beschikbaar.  

Parkeren 
U kunt één auto parkeren bij uw accommodatie. Andere auto’s kunnen worden geparkeerd 
op de centrale parkeerplaats bij de receptie.

Koffiezetapparaat
In de meeste accommodaties is geen koffiezetapparaat aanwezig. 

Electriciteit
In Schotland zijn de stopcontacten anders; u heeft een Engelse 
stekker/adapter nodig om uw apparaten te gebruiken. Neem 
daarom zelf de stekker/adapter mee. Het kan ook voorkomen dat 
u bij het stopcontact een schakelaar aantreft die u moet omzetten 
om het stopcontact van stroom te voorzien.

Eten en drinken 

Geniet van een kopje koffie, heerlijke lunch of een 
uitgebreid diner in restaurant Room with a view, met 
panoramisch uitzicht op het weidse meer. U kunt hier 
typisch Schotse gerechten proberen of een van de 
lokale Schotse whisky’s proeven.   



Activiteiten 

Sport en spel
Op het park is er genoeg te doen! Maak u klaar om te gaan tennissen of ga fietsen door de 
prachtige Schotse natuur (fietsen zijn te huur op het park). Ook kunt u kennismaken met 
sporten zoals schermen en boogschieten. 

Zwembad
Ontdek het overdekte en verwarmde zwembad van 
20 meter op het park. Trek een paar baantjes of doe 
mee met één van de wateractiviteiten. Het zwembad is 
doordeweeks geopend vanaf 7.00 uur tot 20.30 uur en 
in het weekend van 7.00 uur tot 19.30 uur. 

Wellness
Bezoek de beauty ruimte en kom even heerlijk tot rust. 
Relax tijdens een heerlijke massage of geniet van één van 
de andere behandelingen. De diverse behandelingen en 
therapieën zijn bij de receptie te boeken. Tevens is er een 
sauna, stoomcabine en fitnessruimte op het park aanwezig.  

Golfbaan
Landal Piperdam is de perfecte bestemming voor een 
golfvakantie in Schotland. Alles wat u nodig heeft, kunt u 
huren bij de receptie.

Kinderen
De kinderen beleven uren speelplezier in het 
indoorspeelparadijs (tegen betaling) met zachte 
speeltoestellen en Clip’n Climb-klimmuren. Daarnaast 
kunnen de kinderen knuffelen met Bollo of meedoen 
aan een van de leuke activiteiten georganiseerd door 
het Fun & Entertainment Team. 



Omgeving 
Landal Piperdam vormt de ideale uitvalsbasis om het noordoosten van Schotland te 
verkennen. Schotland is beroemd om zijn natuurschoon, idyllische landschappen en om 
bruisende steden als Dundee en natuurlijk de hoofdstad Edinburgh. 

Dundee, 13 km van het park 
Internationale stad waar u heerlijk kunt winkelen, 
kunt genieten van gerechten met zeevruchten en de 
rijke geschiedenis kunt ontdekken. Daarnaast treft u 
hier het eerste Victoria & Albert art & design museum 
buiten Londen. 
Voor meer informatie: dundee.com

Glamis Castle, 24,5 km van het park 
Dit kasteel won in 2015 de Best Attraction Award; de moeder van de huidige koningin 
Elizabeth groeide hier op. 
Voor meer informatie: glamis-castle.co.uk    

Edingburgh, 100 km van het park 
Voor de visliefhebber is een bezoek aan het pittoreske vissersdorpje Padstow een must visit. 
Naast goede visrestaurant vindt u hier prachtige zandstranden. Bekijk of er evenementen 
zijn op padstowlive.com   

Eden project, 58 km van het park 
Bezoek de Schotse hoofdstad met zijn vele 
wereldberoemde bezienswaardigheden.
Voor meer informatie: edinburgh.org   

Route 
Bekijk de snelste route op onze website: landal.nl/parken/piperdam/praktische-info

Neem voor vragen over uw reservering contact op met het Contact Center via 0900 – 8842 
(gebruikelijke belkosten, Nederlands gesproken) 

Perth, 14 km van het park 
Deze stad, tevens de winnaar van de Beautiful 
Britain Award, biedt een ideale combinatie van een 
bruisend winkelhart en fijne restaurants. 
Voor meer informatie: perthcity.co.uk 

Wijzigingen, zet -en drukfouten onder voorbehoud.

http://dundee.com
http://glamis-castle.co.uk
http://padstowlive.com
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