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Van harte welkom op Vakantiepark de Luttenberg.
U bevindt zich momenteel in het gemoedelijke Salland.
Hier vindt u rust en gastvrijheid in een natuurlijke
omgeving. Er is veel aanwezig om van te genieten.

U heeft zich zojuist gemeld bij de receptie voor een
verblijf op ons park. Zijn er vragen of suggesties, dan
kunt u dit melden bij de receptie, wij helpen u graag
verder. Dit gidsje geeft u alvast belangrijke, leuke en
nuttige informatie over uw verblijf op ons vakantiepark
en het geeft u tips voor de omgeving.

Uw gastheer Sander Krosman en de rest van het team
wensen u een heerlijke tijd op de Luttenberg!
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De receptie
Ons winkeltje en de receptie zijn dagelijks
geopend. De actuele tijden hangen op de
informatieborden, bij de receptie of ziet u
op de Luttenberg app. Heeft u vragen of
opmerkingen? Wij helpen u graag verder.

Informatie van A tot Z
AANKOMST KAMPEERDERS
• De grens tussen twee kampeerplaatsen wordt
bepaald door de waterkranen, heg of paaltje.
Wij verzoeken u om rekening met elkaar te
houden bij het plaatsen van uw kampeermiddel
en deze zo ver mogelijk naar achteren te plaatsen.
• De kampeerplaatsen zijn voorzien van een vuilwaterafvoer. Aan de zijkant zit een verwijderbare
dop waar de afvoerslang in gehangen kan worden. Helaas zit hier geen stankafsluiter tussen, dus
raden wij u aan om te controleren of de bezoekers voor u de dop weer teruggeplaatst hebben.
Mocht de slang kleiner zijn dan de opening, dan
adviseren wij u om een doek te plaatsen in de
opening rondom de slang die de eventuele stank
dan tegenhoudt.
• E lke kampeerplaats heeft een televisieaansluiting.
U kunt de televisie aansluiten door een cai-kabel
te plaatsen tussen de tv en de aansluiting in de
kast. Het kan noodzakelijk zijn om uw tv opnieuw
zenders te laten zoeken. Zoekt u hier op antenne
en niet op kabel. Het signaal wordt alleen digitaal
verzonden. Komt u er niet uit, wij helpen u graag.
• De stroomkasten bij de (extra)comfortplaatsen
zitten niet op slot en zijn kindvriendelijk
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aangesloten. Indien u onverhoopt geen stroom
heeft, kunt u in de kast kijken of er een zekering
of aardlekschakelaar is uitgeschakeld. Het is aan te
raden om eerst alle apparaten uit te zetten voordat
u het weer inschakelt. Komt u er niet uit, wij helpen
u graag.
• Heeft u bij aankomst of vertrek moeite om weg
te komen? Wij komen u liever even helpen met
onze tractor (of op een andere manier) dan blijft de
grasmat mooier.
• Wij verzoeken u om alleen gras doorlatend
materiaal te gebruiken als vloerbedekking onder
de luifel en een eventuele luifel mag enkel aan de
zijwanden dicht zijn.
BIBLIOTHEEK
Lekker wegdromen in een spannend boek? Of
genieten van een tijdschrift? In de recreatieruimte
is een gratis uitleenservice aanwezig.
FIETSEN EN WANDELEN
Ook voor fiets- en wandelroutes kunt u terecht bij
onze receptie. Hier vindt u tips om de omgeving van
Luttenberg te verkennen met de gratis routes die
hier liggen.

Stelt u liever uw eigen fiets- of wandelroute samen?
Dat kan met de knooppuntenkaart! Die kaart kunt u
kopen bij de receptie.
GASFLESSEN
Via het winkeltje zijn diverse propaangasflessen te
koop of om te ruilen.
GELDZAKEN
Bij de receptie en het winkeltje kunt u pinbetalingen doen en er worden creditcards geaccepteerd
(Euro/Mastercard en Visa).
INTERNET
Het internet wordt op 2 manieren aangeboden,
gratis en premium. Indien u het alleen gebruikt
voor klein online verkeer, zoals e-mails lezen en
beantwoorden, berichten versturen via WhatsApp,
uw sociale media bijhouden of websites bezoeken
dan kunt u gratis gebruik maken van het netwerk.
Wilt u meer mogelijkheden zoals het streamen van
films en series en het uploaden van foto’s dan is de
gratis wifi niet geschikt en kunt u tegen betaling
het beste kiezen voor premium. U dient dan in te
loggen via het inlogscherm met uw e-mailadres. De
kosten kunt u dan meteen online voldoen.

de receptie. Een postagentschap vindt u in de supermarkt Coop in Luttenberg.
VERHUUR
Bij de receptie kunt u terecht voor het volgende:
Fietsen Unisex -3-versnellingen, elektrisch en met
kinderzitje. Kinderfietsen in diverse maten.
Jeu de Boules Tegen borg Jeu de Boulesballen
te leen.
Midgetgolf Gratis midgetgolfsticks, ballen
en scoreformulieren.
Tennisbaan Op ons vakantiepark is een
tennisbaan, die kunt u gratis gebruiken (wel even
reserveren). Rackets en ballen kunt u lenen.
Skelters Tegen betaling, vanaf een uur.
Tafeltennis 1 tafel op het sportveld, batjes en
pingpongballetjes tegen borg verkrijgbaar.
VERTREK VERHUURACCOMMODATIES
Op de dag van vertrek dient u voor 10.00 uur de
accommodatie schoon, breuk- en verwijtbare schadevrij achter te laten. Eventuele gebreken of andere
ongeregeldheden dient u bij de receptie te melden.
Indien u schade aan uw huuraccommodatie of aan
het inventaris aanbrengt, dan wordt deze aan u
doorberekend.

LAKENS
Verblijft u 2 weken of langer in een Bergalow,
Boslodge of Safaritent, dan kunt u gratis uw gebruikte
lakens verwisselen voor schone lakens. Kom even
langs bij de receptie en wij zorgen ervoor dat er
nieuwe lakenpakketten bij u worden langsgebracht.
POST
Uw post wordt direct na ontvangst ’s middags in de
postvakken naast de ingang van de receptie gelegd.
Verwacht u een pakketje? Geeft u dit dan even door
bij de receptie. Wij tekenen niet voor ontvangst
zonder uw toestemming. Uitgaande post kunt u
kwijt in de groene brievenbus naast de ingang van
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VERTREK KAMPEERDERS
Op de dag van uw vertrek dient u voor 12.00 uur de
kampeerplaats te verlaten om zo ruimte te maken
voor de gasten die later op de dag aankomen.

WINKELTJE EN VERS GEBAKKEN BROODJES
In de receptie vindt u het winkeltje. Hier kunt u
terecht voor vers gebakken broodjes en kleine
vergeten boodschappen.

WASSEN EN DROGEN
In ons sanitairgebouw (nummer 15 op de plattegrond) staan 2 wasmachines en een droger. U kunt
ze digitaal bedienen. Er zit een (gratis) centrifuge
programma in de wasmachines. De handleiding
hangt in de wasserette. Betalen doet u ter plaatse
met uw pinpas (contactloos). Voor strijken betaalt u
met een muntje van € 0,50.

Krantenverkoop In het hoogseizoen verkopen wij
dagelijks diverse landelijke dagbladen. Buiten deze
periode is er een beperkte oplage.
Supermarkt Voor uitgebreide boodschappen
kunt u onder andere terecht bij de Coop in het dorp
Luttenberg.
Koelelementen U kunt uw eigen koelelementen,
voorzien van uw naam, gratis laten invriezen bij de
receptie.

WATERKRAANSLEUTEL
De kampeerplaatsen beschikken over een eigen
waterkraan. Hiervoor heeft u een kraansleutel nodig.
Deze zijn voor € 2,50 verkrijgbaar bij de receptie.

ZWEMBADEN
Het gebruik van onze baden is op eigen risico. Er is
geen permanent toezicht aanwezig. De baden zijn
alleen toegankelijk voor personen die onze gast
WELLNESS
zijn en als zodanig staan ingeschreven. Voor de
Lekker ontspannen in onze leuke, kleinschalige welltoegang van het binnenbad heeft u per persoon
WELKOM
ONS ZWEMBAD
ness? Dat kan in Badhuis Luttenberg dat achter het
een
pasjeINnodig.
Kinderen zonder zwemdiploma
Het gebruik van onze baden is voor eigen risico. Er is geen
permanent
toezicht
aanwezig.
De
zijn alleen toegankelijk
voor
overdekte zwembad met bubbelbad ligt. Hier vindt personen diealleen
onderbaden
begeleiding
van
ouderen. Diepte van
onze gast zijn en als zodanig staan ingeschreven.
Kinderen zonder zwemdiploma alleen onder begeleiding van ouderen.
u een Finse sauna, infrarood sauna, stoomcabine en
de baden: grote bad 140 cm, kinderbad 30 cm!
Diepte van de baden: grote bad 140 cm, kinderbad 30 cm!
voetenbaden en kunt u heerlijk relaxen bij de open Veel plezier, team Vakantiepark de Luttenberg
haard. Bij mooi weer is het genieten in de lounge
tuin. U dient vooraf te reserveren. Informeert u bij
de receptie naar de mogelijkheden en de tarieven.
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Recreatie:
Ons professionele animatieteam organiseert
tijdens de schoolvakantie (m.u.v. de
herfstvakantie) en met Pasen, Hemelvaart en
Pinksteren activiteiten voor jong en oud(er)!
Ochtendgymnastiek, knutselen, spelen,
speurtochten, een kampvuur, Kids bingo of
Mini disco. In de avond is het tijd voor een leuke
show, quiz of spelshow. Elke week ligt er bij de
receptie een programma klaar. De activiteiten
worden ook vermeld op de infoborden op het
park, of kijk op de Luttenberg App!

ELKE DAG PLEZIER!
Op De Luttenberg kunt u meedoen aan vele
sport- en spelactiviteiten. Wat dacht u van een
balletje slaan op de tennisbaan, een wedstrijdje
midgetgolf doen op de midgetgolfbaan, jeu de
boules spelen met het hele gezin of een sportief
potje voetballen in de pannakooi? Op Vakantiepark
de Luttenberg kan dit allemaal! En de tennisbaan
(wel even reserveren) en de midgetgolfbaan zijn
gratis voor alle gasten! De kleintjes worden ook niet

vergeten bij sport en spel. Zij vermaken zich prima
in de verschillende speeltuintjes met een zandbak,
wipkip of speelhuisje, de grote airtrampoline of in
onze grote speeltuin vooraan het park. Ook kunnen
ze over het park rijden op een skelter of skeeleren
en waveboarden op de geasfalteerde rondweg.
Op Vakantiepark de Luttenberg hoeft niemand zich
te vervelen en kunt u en uw kinderen genieten van
een onvergetelijke vakantie met sport en spel!
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Hellendoorn, Dorpsstraat 49. Tel.: 0548-654848

www.bakkerij-ijsmuseum.nl

Rondleidingen en (bak)demonstraties
tijdens diverse schoolvakanties.
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Sport en spel
Er valt op De Luttenberg genoeg te
doen aan sport. Vaak organiseert het
animatieteam het één en ander, maar
er kan natuurlijk ook individueel of
met een groep gesport worden!

SPORTS EN FUN OP HET PARK
Onder het kopje verhuur bij de receptie worden
al een aantal sportmogelijkheden genoemd, zoals
tennissen, jeu de boules, tafeltennis en skelteren.
Ons glooiende terrein maakt het park, zeker door
de geasfalteerde rondweg, bijzonder geschikt
voor skeeleren, waveboarden en skateboarden.
Natuurlijk kan er in de speeltuinen volop geklauterd
en geklommen worden. Ons park beschikt over een
airtrampoline bij de ingang.

RECREATIERUIMTE
Onze recreatieruimte bevindt zich naast de ingang
van het overdekte zwembad. Hier bevindt zich een
uitleenservice van boeken en tijdschriften.

ZWEMBADEN
Dagelijks zal het overdekte zwembad geopend zijn.
Ook al regent het buiten en is het koud, dit bad is
verwarmd en u kunt er heerlijk een baantje trekken.
Met mooi weer kan het dak open en voor de kleintjes is er een apart kinderbadje. In de zomermaanden zal het buitenbad met de familieglijbaan meer
trekken. Even lekker afkoelen of zonnebaden op
de ligweide. De kleine kinderen vermaken zich met
een glijbaantje en waterspeelelementen. Kinderen
die niet zonder hulpmiddelen kunnen zwemmen
moeten begeleid worden door een volwassene.
Gebruik van de zwembaden is op eigen risico. Voor
de toegang tot het overdekte zwembad heeft u
een pasje nodig. De actuele openingstijden van de
zwembaden hangen in de informatieborden en
staan in de Luttenberg app.
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Groepshotel

Groepsruimtes

Zakelijk

MAATHOEVE
Activiteiten op reservering vanaf 2 pers.:

9-holes Disc Golf

Avonturenpad

Skelterpuzzeltocht
9-holes Foot Golf
De Maathoeve
Peter & Agnes de Graaf
Witteveensweg 23 • 8111 RP Heeten (OV)

06 - 33 10 49 50 • info@maathoeve.nl • www.maathoeve.nl
Activiteiten

Catering

Kookstudio

E-chopperverhuur
Salland

Luttenberg

De leukste manier om Salland te
ontdekken! Stap op een e-chopper
en zoef fluisterstil naar de mooiste
plekjes!

Scan
&
Boek

Lekker met z'n tweetjes of gezellig
met de buren. We hebben de
mooiste routes voor je uitgestippeld.
Door prachtige natuur en langs de
beste terrassen.
+316 19336747
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Elskampweg 30, 8105 RL Luttenberg

www.e-chopperverhuursalland.nl

Autobedrijf besten is sinds 2004 gevestigd
aan de Luttenbergerweg 26/a in Luttenberg.
• Verkoop Personen- en bedrijfsauto’s.
• Onderhoud en Apk keuring voor uw personenauto en Camper.
• Verhuur personenauto’s.
• Banden-Centrum, verkoop zomer- en winterbanden.
• Ook ‘s avonds en zaterdags geopend.

We zijn aangesloten bij het kwaliteits-keurmerk: Bovag.
Luttenbergerweg 26A, Luttenberg | tel.: 0572 - 301 041
www.autobedrijfbesten.com
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Plattegrond Luttenberg
Plattegrond Luttenberg
1

Receptie en winkeltje

2

Brasserie met terras

14

Hoofd sanitairgebouw met prive-,
kinder- en extra ruim sanitair.

15

Sanitairgebouw met wasserette en
geschikt voor mindervaliden

Bergalow [2]
Bergalow [2] (4 volwassenen + 1 baby)
Bergalow [2] de Luxe

3

Recreatieruimte met bibliotheek

4

Dierenweide

16

Camper serviceplaats

Bergalow [3]

Brasserie met terras

Autolaadpaal

Bergalow [3] de Luxe

Receptie en winkeltje

1

14 Hoofd sanitairgebouw met prive-,

kinder- en extra ruim sanitair.

5

2

(Overdekt) zwembad en wellness

17

6

Airtrampoline

15 Fietsverhuur
Sanitairgebouw met wasserette en
18

37

Recreatieruimte
met bibliotheek
Midgetgolf

5

8

geschikt voor mindervaliden
Naar het bos
Autovrij

Trekkershuisje

9

Milieustraat

16 Camper serviceplaats

(Overdekt) zwembad
3 en wellness

17C Comfortkampeerplaats
Autolaadpaal

10

5

Kinder- en buitenzwembad met glijbaan

11

Grote speeltuin met Jeu de Boules

6Airtrampoline
Sportveld en tafeltennistafel
7
Pannakooi
7 Midgetgolf 2
18
8 Tennisbaan
1
17
6

EC

Extra comfortkampeerplaats

18
Fietsverhuur
SC Super
comfortkampeerplaats

12

Bergalow [2] de Luxe

Safaritent

Trekkerskeetje

Tennisbaan

Dierenweide

Bergalow [2] (4 volwassenen + 1 baby)

Bergalow [2] extra Luxe (4 en 5 pers.)

S Speeltuintje

8

4

Bergalow [2]
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Naar het bos

Bergalow [3]

Bergalow [3] de Luxe

Vacansoleil tenten
Boslodge

Bergalow [2] extra Luxe (4 en 5 pers.)

P Parkeerplaatsen Boslodges

Safaritent

S Speeltuintje

Trekkerskeetje

Autovrij

Trekkershuisje

C

Comfortkampeerplaats

Vacansoleil tenten

11 Grote speeltuin met Jeu de Boules

EC

Extra comfortkampeerplaats

Boslodge

12 Sportveld en tafeltennistafel

SC Super comfortkampeerplaats

9

Milieustraat

10 Kinder- en buitenzwembad met glijbaan

4

P Parkeerplaatsen Boslodges

13 Pannakooi
5

8
3

6

7
2

18
17

1
4
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IN SAMENWERKING MET
OPENINGSTIJDEN

Dinsdag tot en met zondag van 10.00 - 18.00 uur.
NIJVERDALSEWEG 20 8106 AC MARIËNHEEM (AAN DE PARALLELWEG N35 ZWOLLE/ALMELO)
06 22 90 32 65 INFO@BEELDENTUINMARIENHEEM.NL
WWW.BEELDENTUINMARIENHEEM.NL
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DE LEUKSTE SPEELTUIN
VAN HET OOSTEN

Ontdek het
leukste dagje uit.

CHECK HET NU!

De Flierefluiter | Raarhoeksweg 49 | 8102 SZ Raalte | 0572-357756 | www.flierefluiterraalte.nl
15

VAN
BORD
NAAR
BOER

BUTZELAARSTRAAT 60
LUTTENBERG
0572-301 288
WWW.DELAARMAN.NL

AMBACHT
ONTMOET
KUNST

- Grootste klompenmozaiek
‘de Nachtwacht op klompen’
- Demonstraties ambachtelijk
klompen maken
- Cadeau- en souvenirwinkel

NEDER

VO E D S A L L A N D • L A N D B O U W M U S E U M
H I S T O R I S C H F E S T I VA L • K I N D E R AC T I V I T E I T E N
N AT U U R B E L E V I N G • WO R K S H O P S

LANDS

KAMP

IOE

ACHT
N AMB

ELIJK

KLOM

PEN M

AKEN

Lemelerweg 22, Luttenberg
Tel.: 0572 301248 - www.klompen.nl
WOODENSHOEMAKER

DIJKMANKLOMPEN

Staatsbosbeheer is buiten

ATL 2 Wielers

Binnen kijken is buiten beleven!

REGIODEALER VAN:
- Multicycle - E-bikes
- Kross bikes - ATB, Racing, E-bikes
- Trenergy - E-bikes

Verkoop
Onderhoud
Reparatie
Fietsverhuur
Luttenbergerweg 14 - 8105 RV Luttenberg
Tel: (0572) 30 13 89
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Buitencentrum Sallandse Heuvelrug
Grotestraat 281 | 7441 GS Nijverdal | T 0548-612 711
www.staatsbosbeheer.nl/salland

Alle dagen geopend van 10 tot 17 uur.

Koningsdag, 1e Kerstdag, oud- en nieuwjaarsdag gesloten.

Het park ligt aan de voet van de Sallandse Heuvelrug, dus omringd door bossen. Luttenberg kent
landbouwmuseum De Laarman met een kaarsenmakerij en de ambachtelijke klompenmaker
Dijkman die zeer de moeite waard zijn. En wat dacht u van een wandeling met de boswachter?
Informeer bij de receptie naar de mogelijkheden.
De prachtige omgeving biedt u alle mogelijkheden

De blauwe route leidt u rondom het dorp en langs

voor een sportieve en actieve fiets- en/of

weilanden en boerderijen. Vanaf het park loopt u

wandelvakantie. De Hellendoornse Berg, de

makkelijk het Luttenbergse bos in. Het hek tussen

Lemelerberg en de Luttenberg vormen een decor

bergalow 77 en kampeerplaats 64 geeft u hiertoe

waarin het schitterend fietsen is. Bijvoorbeeld langs

toegang tussen zonsopgang en zonsondergang.

Saksische boerderijen en schitterende kastelen en
landgoederen die de omgeving rijk is. Geniet u van

De vele gratis fiets- en wandelroutes liggen klaar

de rustpunten langs de routes die borg staan voor

voor u bij de receptie. Heeft u geen eigen fiets

de Sallandse gastvrijheid.

bij u? Dan kunt u natuurlijk een fiets met versnellingen huren op ons park. Dit kan bij de receptie.

Houdt u meer van wandelen? Rondom het park en
het dorp liggen een aantal wandelroutes. De 3 km
lange gele belevingsroute loopt over de naastgelegen heuvel van het park en leidt u naar mooie
uitzichten over de uitlopers van de Sallandse
Heuvelrug. De kinderen kunnen zich uitleven op de
speeltoestellen die langs de route staan.
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Onze service:

-Vers brood van warme bakker
van der Most.
-Iedere dag verse groenten en fruit
-Ambachtelijke slagerij
-Uitgebreide slijterij
-Gratis gebruik van een bbq
-Gratis gekoelde bezorgservice
-Pinautomaat
-Uigebreid assortiment medicijnen
-Fleurige bloemenafdeling
-Verhuur van koelwagens.
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Gaat u zelf koken, barbecueën of… heeft u
hier geen zin in, maar wel lekkere trek? Kom
dan naar de horecagelegenheden op het
park. De openingstijden vindt u bij de ingang
van de Horeca, op de informatieborden op
het park en op de Luttenberg app.

SNACKBAR EN BRASSERIE
Heeft u geen zin om te koken of wilt u een avondje
lekker uit eten? U vindt onze snackbar en brasserie
bij de hoofdingang, naast de receptie. Geniet van
een lekker patatje, diverse snacks, verse zelfgemaak-

te pizza of een afhaalmenu in de snackbar. Of kom
in de brasserie smullen van een diner
(reserveren gewenst), een lekkere tosti, ijsje of een
kopje koffie met appeltaart. Op zonnige dagen is
het heerlijk genieten buiten op het terras.
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AFVAL
Onze milieustraat treft u vooraan op het park
naast de fietsverhuur. Hier kunt u uw huisvuil in
vuilniszakken in de daarvoor bestemde container
deponeren. Glas en papier wordt gescheiden van
het overige huisvuil.
Grofvuil, zoals grondzeil, kleden en tuinstoelen,
mag niet in de containers worden achtergelaten. U
dient dit afval zelf mee te nemen, wij houden hier
toezicht op met een camera. Lege batterijen kunt u
afgeven bij de receptie.
ALCOHOL
Wij mogen geen alcohol verkopen aan jongeren
onder de 18 jaar en iedereen tot 25 jaar moet een
legitimatiebewijs laten zien. Geen legimitatie =
geen verkoop.

BBQ
Wij verzoeken u om voorzichtig te zijn met vuur.
Barbecueën is toegestaan, mits anders door ons
gecommuniceerd. Houdt u water bij de hand?
Vuurkorven of andere vormen van open vuur zijn
niet toegestaan.

APOTHEEK
De apotheek vindt u in Gezondheidscentrum
De Parel, Wispelweg 2b, 8105 AB Luttenberg.
Tel. 0572- 346070 Openingstijden: Maandag t/m
vrijdag: 8.30 - 12.30 en 16.30 - 17.00 uur Wijzigingen
onder voorbehoud.

BEZOEK
Bezoek kan zich melden bij de receptie. Dagbezoek is gratis en toegestaan tot 23.00 uur! Blijft uw
bezoek overnachten, dan dient u dit door te geven
aan de receptie, zij betalen hiervoor € 5,00 per persoon per nacht. Dit is excl. toeristenbelasting.

APP
In de app van Vakantiepark De Luttenberg vindt u
actuele informatie over ons park, zoals openingstijden, het recreatieprogramma en tips voor een
dagje uit. Hoe leuk is dat? Deze app kunt u gratis
downloaden voor Apple en Android in de Google
Play Store.

DIERENARTS
Dierenkliniek Hellendoorn: Ommerweg 54, Hellendoorn, tel. 0548-655065

AUTO
De maximum toegestane snelheid op het park
is 5 km/uur. Voor de veiligheid van de kinderen
stapvoets rijden a.u.b.
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Heeft u een elektrische auto en wilt u deze
opladen? Op het grote parkeerterrein tegenover
de receptie zijn speciaal hiervoor - naast het
transformatorhuisje - 2 parkeerplaatsen ingericht.
Tegen betaling kunt u hiervan gebruik maken.
Het is niet toegestaan om uw auto op te laden bij
uw accommodatie/kampeerplaats. Wilt u z.s.m.
na het afronden van het opladen van uw auto
plaats maken voor een eventuele andere nog op
te laden elektrische auto?

ELEKTRISCHE KACHELTJES
Het is niet toegestaan om elektrische kacheltjes te
gebruiken, hiervoor is het aangelegde stroomnetwerk niet geschikt.
GELDZAKEN
In het dorp in de supermarkt is een pinautomaat.
Denkt u eraan dat u hier dus alleen geld kunt pinnen tijdens de openingstijden van de supermarkt.

HUISDIEREN
U kunt uw hond uitlaten buiten het park. Tussen
kampeerplaats 64 en bergalow 77 is een toegang naar het bos en uiteraard kunt u ook via de
hoofdingang het park verlaten. Huisdieren behoren
altijd aangelijnd te zijn, ook bij de accommodatie
of kampeerplaats. U kunt gebruik maken van de
automaten die op het park staan met hondenpoepzakjes.

NOODGEVAL: 0572-301405
Heeft u medische hulp nodig? In geval van nood
of indien u ernstig overlast ervaart , kunt u zich
24 uur per dag melden op de intercom naast de
receptie. Bij levensbedreigende situaties belt u
112 en daarna het nummer van het vakantiepark
(0572-301405 of intercom). Wij weten dan welke
hulpdiensten er onderweg zijn en voor welke parkgast. Op deze manier kunnen wij de nodige hulp
in goede banen leiden. Naast de intercom hangt
onze AED. Meld een noodgeval via telefoon of intercom, wij kunnen dan ook de code geven van de
AED zodat deze toegankelijk is voor hulpverleners.
Heeft u medische hulp nodig en er is geen sprake
van spoedeisende hulp dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de huisarts in het dorp:
Huisartsenpraktijk Luttenberg
“Gezondheidscentrum de Parel”, Wispelweg 2b,
8105 AB Luttenberg, Tel. 0572-346070
Spoedpost Deventer
Voor dringende hulp van de huisarts buiten
kantoortijden (’s avonds, ’s nachts, in het weekend
en op feestdagen) belt u 0570-501777.
Deventer Ziekenhuis, Nico Bolkesteinlaan 75A,
7416 SE Deventer
Houd uw verzekeringsnummer, actuele medicatie
en burgerservicenummer bij de hand. Wanneer u
naar de Spoedpost gaat, neem dan een geldig
legitimatiebewijs mee. Altijd eerst bellen, niet
zonder afspraak naar de Spoedpost komen.

RUST
Wij verzoeken u rekening te houden met uw medegast. Wilt u radio luisteren of TV kijken? Doet u dit
dan zo dat niemand er last van heeft. Verder verwijzen wij u naar onze gedragsregels die verkrijgbaar
zijn bij de receptie.
SANITAIRE VOORZIENINGEN
Douchen is bij ons gratis! Op het park vindt u twee
sanitairgebouwen: 14 en 15. Gebouw 14 is ons
nieuwste gebouw “de Molshoop”. Dit bijzondere
gebouw beschikt over eerste klas toiletten, wasen doucheruimtes, privésanitair en familiedouches.
Elke douche is zeer ruim en heeft een eigen wastafel. Heel speciaal is het thematische kindersanitair.
Het wordt een feest voor de kinderen om
onder de douche te springen en hun tanden te
poetsen! In gebouw 15 vindt u sanitair voor mindervaliden, een magnetron, wasmachines, drogers
en tevens familiedouches. Instructies over het
gebruik hangen naast de douches. Meer informatie
over het gebruik van de
wasmachines en de drogers
hangt ook in dit gebouw. Kinderen tot 6 jaar dienen onder
begeleiding van douches en
toiletten gebruik te maken.
De gebouwen zijn NIET
bedoeld als speelplaats voor
kinderen en zijn rookvrij.
SLAGBOOM
Staat u op een plaats of verblijft u in een Bergalow
waarbij de auto is toegestaan, dan heeft u een
slagboompas nodig om de slagboom te bedienen.
U dient de slagboompas altijd aan te bieden, dus
ook als de slagboom reeds open staat. Er is maximaal één auto per plaats of Bergalow toegestaan.
De slagbomen zijn tussen 22.30 uur en 07.30 uur
gesloten ter behoud van de rust op het park.
TANDARTS
Tandartsenkring Salland: www.tandarts.org
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ASSORTIMENT SNACKBAR
FRITES
Frites
Frites mayonaise
Frites curry
Frites ketchup
Frites speciaal
Frites pindasaus
Frites oorlog

SNACKS
Vleeskroket
Groentekroket
Frikandel
Frikandel speciaal
Kaassoufflé
Kip crush
Gehaktbal
Berenklauw met pindasaus
Bamischijf
Nasischijf
Mexicano
Portie bitterballen, 7 stuks met saus
Portie kipnuggets, 7 stuks met saus
Minisnacks-mix, 7 stuks met saus

WARME BROODJES
Broodje kroket
Broodje frikandel
Broodje hamburger speciaal

VOORDEELZAKKEN

4 personen frites
6 personen frites
4 personen frites + 4 kroketten of
frikandellen of kaassoufflés (of combinatie)
6 personen frites + 6 kroketten of
frikandellen of kaassoufflés (of combinatie)

AFHAALMENU’S

Hamburger
Schnitzel
Saté
Bal gehakt

KINDERBOX

Gevuld met knapperige frites met
mayonaise, keuze uit kaassoufflé, frikandel,
kroket of kipnuggets, een pakje Wicky
frisdrank en natuurlijk een leuke verrassing!

PIZZA’S

Margherita
(Tomatensaus, mozzarella en oregano)
Hawaï
(Tomatensaus, mozzarella, ham en ananas)
Pepperoni
(Tomatensaus, mozzarella en pepperoni)
Salami
(Tomatensaus, mozzarella en salami)
Vegetarisch
(Tomatensaus, mozzarella, oregano,
champignons en paprika)
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Caravans:
- In- en verkoop caravans
Werkplaats:
- Camping reparatieservice
- Bovagbeurt en reparatie
- Caravanonderdelen
Kampeerwinkel:
- Kampeerartikelen
- Outdoorartikelen
- Voortenten
- Gasflessen
- Luifels op maat
- Tentreparatie
- Wandelschoenen en kleding
- Etc.
Voor meer informatie kijk op onze website : www.kampeerenoutdoorreiling.nl

± 4000M²

Adres :

Loswal 2
7772 TT
Hardenberg
0523 260398

De Grootste Kampeerwinkel van Overijssel!
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