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Het toeristenmagazine van gemeente bergen

BERGEN
Het toeristenmagazine van gemeente bergen

Het toerisme is een snelgroeiende sector in Nederland, met NoordHolland als koploper! Inmiddels bezoeken per jaar maar liefst zo’n
1.400.000 toeristen gemeente Bergen. Zelfs het afgelopen jaar blijken
we ondanks alles een goede zomer te hebben gedraaid. Na de
succesvolle edities van 2019 en 2020 komt MAGGS in 2021 met de
derde editie van BERGEN magazine. Zo bieden we onze vele gasten
een mooi overzicht van wat gemeente Bergen in huis heeft.
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Betaalbaar adverteren
Volledig gericht op
toerist gemeente Bergen
3 5 maanden verspreiding
4 2-talig (Nederlands/Duits)
5 Groot bereik
6 Onderzoek: geliefd bij
toeristen
7 Product van professionals
8 Trouwe adverteerders
9 Luxe uitvoering
10 Al 9 jaar succesvol!

In dit magazine wijzen we onze bezoekers de weg naar de vele
winkels, restaurants, paviljoens, hotels, musea, salons, evenementen
etcetera, die Bergen rijk is. Gepresenteerd zoals je van MAGGS
gewend bent, maar dan in zowel Nederlands als Duits.
Natuurlijk hebben we ook gedacht aan een uitgebreide agenda, een
inleidend stuk over Bergen, Egmond en Schoorl en een plattegrond
waar alle partijen op te vinden zijn.

BERGEN

And last but not least: adverteren in BERGEN hebben we voor iedereen
haalbaar gemaakt. Kijk maar eens naar onze tarieven!

TARIEVEN

>1.400.000 5000 28

VAKANTIE HOTELS
WONINGEN

TOERISTEN P/JR

Cijfers kunnen afwijken

VERSPREIDING

OPLAGE

1. MAGGS bezorgt bij ieder vakantiehuis
in gemeente Bergen dat zich aanmeldt
via de oproep in MAGGS en op social
media.

10.500 exemplaren voor in Bergen,
Bergen aan Zee, de Egmonden en
Schoorl
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€ 395,€ 595,-

SHOPSPECIAL

Bekijk de eerste
edities op
www.maggsmedia.nl
of via QR-code:

BISTRONOMIE ’T PARKJE

DORP MET
STADSE ALLURE

WERELDSTEDEN ONDER ÉÉN DAK
Zo typisch Hollands als het eeuwenoude pandje is waar ’t
Parkje in is gehuisvest, zo on-Hollands is het interieur. Kopenhagen, Rome, Parijs, Antwerpen, Miami en New York zien we
terug in de stoffen, decoraties en vintage en design meubelstukken. Hoewel de jaren 50 en 70 hierin prominent zijn
vertegenwoordigd, is de sfeer eigentijds. Ook de keuken is
een ervaring waard. En voor wie daar liever buiten van geniet: op ons intieme vierseizoenen-terras wacht je altijd een
warm welkom.

DORP MET STADSE ALLURE
Terrassen, restaurants, cafeetjes: qua aanbod
doet Bergen niet onder voor de stad. Op deze
pagina’s vast een eerste kennismaking.

So typisch holländisch das jahrhundertealte Gebäude ist, in
dem sich 't Parkje befindet, so unholländisch ist die Innenausstattung. In den Stoffen, Dekorationen und den Vintage- und
Design-Möbeln erkennen wir Kopenhagen, Rom, Paris, Antwerpen, Miami und New York. Obgleich die Fünfziger- und
Siebzigerjahre überdeutlich vertreten sind, hat das Ganze
eine moderne Ausstrahlung. Auch die Küche ist eine Erfahrung wert. Und wer das Ganze lieber im Freien genießt: auf
unserer intimen Vier-Jahreszeiten-Terrasse sind Sie immer
herzlich willkommen.

Terrassen, restaurants, cafeetjes: qua aanbod
doet Bergen niet onder voor de stad. Op deze
pagina’s vast een eerste kennismaking.

Bistronomie ’t Parkje, Oude Prinsweg 29, Bergen
0031 72 2020082, www.parkje.com

RUSTPUNT IN BRUISEND
HARTJE BERGEN
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€ 440,€ 690,€ 1190,-

SPECIAL VOOR PAVILJOENS/HORECA,
UITJES/ACTIVITEITEN, MODE/BEAUTY

ONDER DE LINDE

Tips van de
inwoners!

Welkom
in Bergen

€ 395,€ 595,€ 1100,-

ADVERTORIAL + TEKST EN OPMAAK

- Formaat 220 x 280 mm.
- Papiersoort: Binnenwerk MC silk
90 gr. Omslag MC silk 200 gr.
- Geniet gebrocheerd.

ZOMER 2020
| JAARGANG 2 |
GEMEENTE BERGEN

Een overzicht van de
leukste kinderuitjes
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SPECIFICATIES

BERGBEEN
RGEN

€ 165,€ 295,€ 495,€ 950,-

ADVERTENTIE OPMAAK DOOR MAGGS

1 x per jaar. Verspreiding: begin
mei 2021 tot half oktober 2021

3. MAGGS verspeidt de leestafels op
campings, restaurants, hotels, salons,
paviljoens, activiteitenaanbieders etc.
in gemeente Bergen.

fun for kids!
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UITGAVE

2. MAGGS bezorgt bij hotels en
vakantieparken in gemeente Bergen
voor op de kamers en leestafels.

VAKANTIESPECIAL

ADVERTENTIE AANGELEVERD

De Bergenaar hoef je niets uit te leggen: Onder de Linde is
hier al 18 jaar een begrip. Een heerlijke keuken, dagelijks een
wisselend driegangenmenu voor € 39,50, wijnen uit alle werelddelen en een enthousiaste gastvrouw die met haar team
elke dag weer haar best doet om het de gasten naar de zin
te maken. Dus neem de proef op de som en je merkt gegarandeerd: het smaakt naar meer!

DE CUNST VAN
HET KOKEN
Na jarenlange ervaring als chef-kok in menig keuken, vond
Eelke ten Broeke de tijd rijp om zijn passie te stoppen in zijn
eigen Restaurant Cunst. Je kunt hier rekenen op een compleet
verzorgde avond met elke twee weken een wisselende kaart
met tien gerechten. Voor de gast een feest en voor Eelke een
permanente uitdaging om zijn kookkunsten steeds verder te
verfijnen.

Den Eingesessenen braucht man nichts zu erläutern: „Onder de Linde“ – Unter der Linde
– ist hier schon seit 18 Jahren ein Begriff. Herrliche Küche, täglich wechselndes Drei-Gänge-Menü für 39,50 €, Weine aus allen Teilen
der Welt und eine begeisterte Wirtin, die mit
ihrem Team jeden Tag von Neuem ihr Bestes
gibt, um ihre Gäste zu verwöhnen. Probieren
Sie es selbst. Sie merken garantiert, dass es
nach mehr schmeckt!

Nach jahrelanger Erfahrung als Chefkoch
in so mancher Küche fand Eelke ten Broeke, dass es an der Zeit sei, seine Leidenschaft seinem eigenen Restaurant Cunst
zu widmen Hier bekommen Sie einen
Abend mit allem Drum und Dran. Und alle
zwei Wochen wechselt die Karte mit zehn
Gerichten. Für den Gast eine wahre Freude und für Eelke ten Broeke eine ständige
Herausforderung, seine Kochkünste immer
weiter zu verfeinern.

Restaurant Onder de Linde
Prinsesselaan 22, Bergen
0031 72 5812108
www.restaurant-onderdelinde.nl

Restaurant Cunst
Kleine Dorpsstraat 1, Bergen
0031 72 8884908
www.restaurantcunst.nl
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