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Dé gezinscamping
op de Veluwe
Welkom bij Camping Samoza, dé camping op de Veluwe
Samoza is een camping midden in de bossen met plezier voor jong en oud.
Naast de vele faciliteiten die het park rijk is, biedt de omgeving verrassend
veel variatie. Het is onmogelijk om je bij Samoza te vervelen.
Waar het begon met drie losse campings die samen werden gevoegd, is
Samoza uitgegroeid tot een grote gezellige gezinscamping met ongekende
voorzieningen: binnen- en buitenzwembad mét glijbanen, een manege,
buitenspeeltuin, horeca, supermarkt en nog veel meer! Kies jij voor een
onbezorgde en onvergetelijke vakantie voor het hele gezin?
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Kamperen zoals jij dat wilt!

Wakker worden in je tent of caravan en de vogels horen fluiten,
dat is pas genieten! Kamperen bij Samoza is écht een belevenis.
Kom je alleen, met je familie of met een grote groep, alles is
mogelijk! Bij Samoza kampeer je zoals jij dat wilt! Houd je
van het ouderwetse kampeergevoel met zo min mogelijk
faciliteiten, ga dan voor een standaard kampeerplaats. Toch liever
wat meer comfort? Kies dan de comfort kampeerplaats met
onder andere eigen water aan- en afvoer. Nog iets meer luxe?
Boek dan een plaats met privé sanitair.
Aan faciliteiten op de camping kom je niks te kort. Kinderen
vermaken zich in de speeltuin, in het binnen- of buitenzwembad
mét glijbanen of bij één van de georganiseerde activiteiten. Het
mooiste is dat je hond of paard gewoon mee kan naar Samoza.
Iedereen is bij ons welkom!
Is een vakantie van een paar weekjes in de zomer niet
voldoende? Kom dan een heel seizoen kamperen! Van april tot en
met oktober, ieder moment vakantie vieren wanneer jij dat wilt.

Kamperen bij Samoza:
4 of 10 ampère elektra
Plaatsen met privé sanitair
Aan- en afvoer van water op de plek
Inclusief warm water
Inclusief Wifi
Tot 4 honden gratis toegestaan
PRIVÉ SANITAIR
Kamperen bij Samoza kan tegenwoordig met enorme luxe.
Boek bij je kampeerplaats verwarmd privé sanitair. Je beschikt
over een eigen wastafel, toilet én douche, die je uiteraard met
niemand hoeft te delen!

‘De vele faciliteiten, de omgeving, de kampeerplek,
het recreatieteam. Ik vind de camping top!’
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Ontdek de unieke
accommodaties
van Samoza
EEN VERBLIJF MET ALLES WAT JE NODIG HEBT
Samoza beschikt over een groot aantal vrijstaande accommodaties.
Van gezellige chalets tot grote bungalows die van alle gemakken
zijn voorzien. Houd je van kamperen, maar heb je wel behoefte aan
comfort? Dan is glamping in één van onze lodges echt iets voor
jou! Geniet samen van een heerlijke vakantie in een prachtige
accommodatie. Dit kan ook samen met je hond, want die is ook in
veel accommodaties welkom. Elke accommodatie biedt een unieke
ervaring op de Veluwe!
Nieuwsgierig hoe de accommodaties er van binnen uitzien? Kijk
op www.samoza.nl/verhuur.

Veelzijdige omgeving
Verblijf mét hond
Accommodaties tot 6 personen
Luxe glamping lodges
Eindeloze faciliteiten

Veluwe Chalet

Bungalow 4-persoons

oons
Bungalow 5- en 6-pers
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ns
Chalet Deluxe 6-persoo

‘Prachtige ligging, mooie chalets, genoeg faciliteiten en vriendelijke mensen’

Chalet 4 tot 6-persoons
Honden zijn in veel
accommodaties welkom!
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Enorm veel waterpret
zowel binnen als buiten

Samoza houdt van water! Daarom geniet je het hele jaar door
van het overdekte zwembad mét glijbaan en het peuterbadje
met waterfontein. In de zomer is er ook buiten veel waterplezier
te beleven. Drijf op en neer op de golven van het golfslagbad of
roetsj van 1 van de 3 spectaculaire waterglijbanen naar beneden.
Voor de allerkleinsten is er ook een waterspeeltuin. Uit alle
hoeken en gaten spuit water en ook in de waterspeeltuin zijn
twee glijbanen te vinden! Rust daarna even uit in de zon op onze
ruime ligweide. Gegarandeerd plezier voor jong en oud!

Binnenbad met glijbaan
Buitenzwembad
Golfslagbad
Maar liefst 4 spectaculaire glijbanen
Waterspeeltuin
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Nieuw in 2022

11

Ontdek de Veluwe
samen met je hond

VOLOP PLEZIER VOOR BEIDE
Honden zijn bij Samoza net zo welkom als jij. Je kan zelfs tot
vier honden gratis meenemen! De gevarieerde natuur van de
Veluwe is een paradijs voor honden. Wil je je hond even
lekker los laten rennen? Dit kan op het hondenspeelveld op de
camping. Wil je samen met je hond meer leren, volg dan
een cursus of training bij Hondencentrum WRAF. Of boek de
speciale hondenvakantie voor een heel weekend samen
spelen en trainen. Is je hond van al dat spelen en ravotten vies
geworden? Dat geeft niets, want hij is zo weer schoon na een
verfrissende wasbeurt in de hondendouche!

Met je hond op vakantie:
Wandelen in het bos
De leukste activiteiten
Volg samen een training
Spelen en ravotten
Douchen

Hondenspeelveld

Hondendouche

‘Het is een fijne familiecamping, waar ook de hondjes erg
belangrijk zijn en heerlijk het bos bij de hand’
12
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Paardrijden op de Veluwe

EEN MANEGE OP DE CAMPING
De bosrijke omgeving van Samoza nodigt uit om heerlijke bosritten
met een paard te maken. Samoza beschikt over een eigen manege
met gediplomeerde instructeurs. Onder begeleiding maak je lange
ritten door het bos. Heb je het paardrijden zelf nog niet helemaal
onder de knie of wil je je techniek verbeteren? Neem dan een
aantal lessen. Voor de allerkleinsten zijn er hele lieve pony’s om te
poetsen, knuffelen en mee te wandelen.
Wat een vakantie bij Samoza extra bijzonder maakt, is dat je
eigen paard mee kan naar de camping. Het is mogelijk om je paard
vol pension te stallen. Ontdek de omgeving samen met je paard
wanneer jij dat wilt!
Genieten van een buitenrit
Manege op de camping
Je eigen paard mee op vakantie
Spring- of dressuurlessen
Wandelpony’s
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Enorm veel Vacantiefun
genoeg te doen voor alle leeftijden
Voor alle leeftijden is er tijdens
de schoolvakanties een recreatieprogramma met variërende sporten spelactiviteiten. Van knutselen
tot een huttenbouwfeest en van een
spooktocht tot wateractiviteiten: het
is er allemaal! Geniet samen met
Samoza’s vakantievriendjes Bo & Bibi
van de leukste activiteiten en eindig
de dag met de Bo & Bibi Parade!

Vacantiefun Specials
Spooktocht
Huttenbouwfeest
Obstacle run
Light walk
Voetbalweekend
Schuimparty
Speurtocht
Luchtkussens
Braderie
Hondenactiviteiten
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Mega veel speelplezier
op de hele camping

Voor de kinderen is er oneindig veel speelplezier. De hele dag door
is er voor jong en oud van alles te beleven. Kinderen kunnen de hele
dag klimmen, klauteren, schommelen of van de kabelbaan in de grote
speeltuin. En wat is er leuker dan met dieren knuffelen? Dat kan bij
onze eigen kinderboerderij. Onder andere geitjes, kippen en konijnen
vinden het heerlijk om geknuffeld te worden.
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Oneindig veel speelplezier!
Gevarieerd recreatieprogramma
Super grote speeltuin
Knuffelen met dieren
Meerdere sportvoorzieningen
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De camping voor tieners

Ook voor de tieners is er meer dan genoeg
vermaak op Samoza. Voor de jongeren vanaf
12 jaar is er een speciaal recreatieprogramma
met leuke activiteiten zoals quadrijden, lasergamen en paintballen. In de vernieuwde Chill
Down kan de jeugd samen chillen en relaxen.
Er worden regelmatig game- en filmavonden
georganiseerd en jongeren kunnen hier ook
gratis internetten.

Waarom deze camping voor tieners?
Speciale tieneractiviteiten
Altijd leeftijdsgenoten
Eigen chillplek
4 waterglijbanen
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Lekker dineren en borrelen
en een snack voor de lekkere trek

Bij Samoza zijn er veel plekken waar jij je lekker kan laten
verwennen met een hapje en drankje. Grand Café Saxenburg,
de cafetaria, de kantine van de manege en de supermarkt
voorzien je van alles waar je zin in hebt.
Grand Café Saxenburg is onderdeel van het gezellige bruisende
centrum van Samoza. Voor zowel een uitgebreid diner als
een lunch of borrelplankje kan je hier terecht. Ben je na een
rit in het bos met je paard toe aan een break, geniet dan bij
de kantine van de manege van een drankje, snack of lunch.
Het mooiste is het uitzicht over de rijbak en de paarden.
Daarnaast is de cafetaria bij het zwembad altijd open voor
een lekkere snack als je even geen zin hebt om te koken.
Haal je het lekkere eten toch liever naar je eigen plaats, scoor
dan je boodschappen bij de supermarkt op Samoza. Ook
open voor heerlijk verse broodjes voor het ontbijt!

Lekker smullen!
Gezellig terras
Snacken bij de cafetaria
Borrelen bij de manege
Eigen supermarkt
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Het hele jaar genieten
met een jaarplaats op Samoza

Het is ook mogelijk om het hele jaar te verblijven op Samoza. Kan je niet genoeg krijgen van de mooie bossen,
fluitende vogels en gezelligheid op de camping? Kies dan voor een jaarplaats! Je eigen vakantiewoning midden
op de Veluwe. Kom vooral eens langs om te kijken of maak een afspraak. Regelmatig worden er open dagen
georganiseerd. Houd de website en sociale media in de gaten voor de actuele data.
Voor meer informatie mag je ook bellen naar 0577-411283 of mailen naar info@samoza.nl
24
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Ontdek de
veelzijdige omgeving
GENIETEN OP DE VELUWE
Camping Samoza ligt midden op de Veluwe in een
bosrijk gebied, naast het dorpje Vierhouten. In de
nabije omgeving van de camping is meer dan
genoeg te beleven. De natuur nodigt uit om er actief
op uit te gaan. Stukken wandelen of fietsen door de
bossen, over de heide of zandverstuiving behoort dan
ook tot de mogelijkheden. Grote kans dat je ook nog
eens wild tegenkomt tijdens de tocht. Voor een dagje
uit zijn de Hanzesteden in de omgeving een aanrader.
Struin door het historische centrum, bezoek musea
en ga lekker op een terrasje zitten. Kortom: meer dan
genoeg te beleven!
Wil je nog meer weten over de prachtige omgeving en
wat er te doen is? Kijk eens op www.visitveluwe.nl

Maximaal genieten van de omgeving:
Actief eropuit
Bos, heide en zandverstuiving
Hanzesteden
Wild spotten
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Heel graag

tot ziens
bij Camping Samoza

Camping Samoza | Plaggeweg 90 8076 PM Vierhouten
Tel: +31 (0) 577 411 283 | E-mail: info@samoza.nl
www.samoza.nl

