
DE 10 LEUKSTE 
VAKANTIETIPS
OP EN RONDOM DE LUTTENBERG

Wat is uw favoriete 
vakantieverblijf?

Elke dag een vakantiedag
 in onze zwembaden en  natuurrijke omgeving

Alle actuele informatie Alle actuele informatie 
bij de hand? bij de hand? 

NIEUW:
Bergalow 3 de luxe

BIJ VAKANTIEPARK DE LUTTENBERG IS ELKE DAG EEN VAKANTIEDAG!

VAKANT I E PARKVAKANT I E PARK

Al jaren op rij:

HELEMAAL IN ONZE 
STOERE SAFARITENTEN



Het kleinschalige 
karakter en de 
gemoedelijke sfeer 
op ons park 
maken uw vakantie 
heerlijk ontspannen 
en uniek. 
En dat is natuurlijk 
precies wat 
we u wensen! 

Graag nodigen 
we u uit voor een 
droomvakantie op 
Vakantiepark de 
Luttenberg!

Ons park is ideaal voor gezinnen met (jonge) 
kinderen. Er is altijd een speeltuin dichtbij, 
kinderen vinden gemakkelijk de weg en als 
ouder kunt u hierdoor heerlijk ontspannen.  

Vanaf het park loopt u zo de bossen in en kunt 
u starten met een mooie fietstocht over de 
Sallandse Heuvelrug. De natuurliefhebber, 
ontspannen levensgenieter en de actieve 
vakantieganger komen helemaal tot hun 
recht op ons vakantiepark. Maak een 
onvergetelijke fiets- of wandelroute en haal 
uw hart op in de prachtige omgeving van de 
Sallandse Heuvelrug.

Gastvrijheid staat bij ons hoog in het 
vaandel! Komt u ook uw vakantie op ons 
park vieren? U bent van harte welkom om 
een kijkje te komen nemen. De koffie staat 
voor u klaar! 

Team Vakantiepark de Luttenberg

10 x de Luttenberg! 
1. Overdekt verwarmd zwembad met (betaalde) wellness
2. Buitenzwembad met familieglijbaan (open vanaf Hemelvaart, bij mooi weer)
3. Avonturenpark Hellendoorn op 6 km fietsafstand
4. Modern sanitairgebouw met speciaal kindersanitair, privé sanitair 
 en wasserette
5. Diverse gratis faciliteiten zoals WiFi (Premium WiFi tegen betaling),
  midgetgolf, tennis en pannakooi!
6. Animatieteam in de meeste schoolvakanties
7. Een uitgebreid aanbod aan huuraccommodaties en kampeerplaatsen
8. Mooie wandel – en fietsmogelijkheden vanaf het park
9. Gezellig horecaplein met Brasserie, overdekt buitenterras en snackbar
10. Al jaren op rij ANWB TOPcamping

Met gastvrije groet!

Welkom op vakantiepark de Luttenberg!



Welkom op vakantiepark de Luttenberg!



Eindeloos sport- en 
spelplezier
Wat dacht u van een balletje slaan op de 
tennisbaan, een wedstrijdje midgetgolf, 
jeu de boules spelen met het hele gezin 
of een potje voetballen in onze pannakooi 
met alle vrienden?
Daarnaast is er een overvloed aan 
verschillende speeltuintjes en hebben we 
een grote airtrampoline.

Dubbele pret met 
ons buitenbad
Bij mooi weer geniet u van dubbel zoveel 
waterpret in ons aparte buitenbad met 
gave familieglijbaan. Benieuwd naar de 
openingstijden van het buitenbad? Hou 
onze website in de gaten!

Laat u verwennen 
in ons Badhuis
Liefhebbers van de sauna en wellness 
halen hun hart op in ons Badhuis. U vindt 
er een Finse sauna, infrarood sauna, 
stoomcabine, voetbad en relaxruimte, die 
u tegen betaling kunt huren.



Te gekke activiteiten 
en  faciliteiten
• Samen springen op de airtrampoline
• Nieuwe vriendjes maken bij het zwembad
• Lekker frietjes eten in de snackbar
• Relaxen in de hangmat bij uw Safaritent
• Ontspannen in de sauna
• Een potje voetballen in de pannakooi
• Wandelen over de Sallandse Heuvelrug

Veel lol, veel plezier en veel gezelligheid!  
Wij geven u graag dat 

geweldige vakantiegevoel!



Sanitairgebouw 
de Molshoop
1. Supergaaf kindersanitair 
2. Privé sanitair 
3. Mooie ruime afwasgelegenheid 
4. Familiedouches 
5. Verwarmd

Zelfs tandenpoetsen wordt 
hier een feestje!



De mooiste kampeerplaatsen in Salland

Lekker luxe, elke dag verse broodjes! Ontdek ons extra voordelige
Juni- of Septemberarrangement 

al vanaf € 335,- of € 275,-

Vakantievoordeelweken
al vanaf € 299,-

BEKIJK ALLE EXTRA VOORDELIGE ARRANGEMENTEN ONLINE OP WWW.LUTTENBERG.NL!

Comfortplaats
1. Ca. 100 m2 

2. Gelegen op gezellige velden in het hart van het park  
3. Vele speeltuintjes in de buurt
4. Sanitairgebouwen op loopafstand
5. 10 AMP stroom, waterafvoerpunt, eigen waterkraan 
 en digitale tv aansluiting

Super comfortplaats
1. Ruimste plaatsen: ca. 175 m2 
2. Aan de rand/rustig gelegen 
3. Het bos binnen handbereik 
4. 10 AMP stroom, waterafvoerpunt, eigen waterkraan 
 en digitale tv aansluiting 
5. Meer privacy dan op de velden

Extra comfortplaats
1. Ruimere plekken: 130 - 160 m2 
2. Gelegen op gezellige velden in het hart van het park 
3. Dichtbij sanitairgebouw en speeltuintjes 
4. 10 AMP stroom, waterafvoerpunt, eigen waterkraan 
 en digitale tv aansluiting 
5. Op de hoek van het kampeerveld gelegen

Trekkershuisje & Trekkerskeetje
Aan het wandelen of fietsen in Salland? Dan zijn onze 
leuke Trekkershuisjes en onze gezellige Trekkerskeetjes 
een echte uitkomst. 



Bergalow 2
De Bergalows 2 zijn modern en gezellig ingericht en bieden 
comfort voor het hele gezin. Afhankelijk van uw gezelschap kiest 
u zelf de locatie die bij uw wensen past: rustig langs de bosrand 
of op een gezellig veldje met speeltuin. Hoe dan ook; met de 
openslaande deuren kunt u altijd genieten op uw heerlijke terras! 

Bergalow 2 (4+1)
Wilt u graag met uw baby op vakantie? Dan is deze uitvoering 
van de Bergalow 2 ideaal: op de tweede slaapkamer is er 
ruimte gemaakt voor een campingbedje en er is gedacht aan 
een kinderstoel en extra kindermeubilair. Ook de ligging van de 
nummers 331,332 en 333 dichtbij een speeltuintje is ideaal! 

 vanaf * € 245,10  vanaf * € 245,10
* Prijs voor een weekend in de periode van 25 - 29 april 2022 
 inclusief schoonmaakkosten, bedlinnen, heel veel gratis activiteiten & faciliteiten WiFi. Exclusief toeristenbelasting
 Tarieven kunnen fluctueren, dus prijswijzigingen zijn voorbehouden.

Kies direct uw 
favoriete vakantieverblijf

24 25



Bergalow 2 de Luxe
Bent u op zoek naar een accommodatie met een luxe tintje? 
Kies dan voor onze Bergalow 2 de Luxe met eigen parkeerplaats! 
Vanaf uw overkapping kunt u eindeloos genieten van de bosrijke 
omgeving of kies voor een Bergalow 2 de Luxe waarbij alle 
faciliteiten binnen handbereik liggen.

Bergalow 2 extra Luxe
We bieden verschillende types aan van de Bergalow 2 Extra luxe, 
waardoor ze verschillen qua locatie en inrichting.  Kenmerken 
zijn een lekker ruim interieur, rustige ligging aan de rand van het 
park met eigen parkeerplaats en de ruime tuin. Haal buiten naar 
binnen door de openslaande deuren! 

 vanaf * € 261,10  vanaf * € 281,10

Kies direct uw 
favoriete vakantieverblijf

25 24



Boslodge
Onze compacte Boslodges hebben een rustige ligging achter 
op ons park bij de kampeervelden, omringd door gras. Hierdoor 
beleeft u toch een beetje het kampeergevoel, maar geniet u van 
het comfort van een accommodatie. Maximaal 4 volwassenen 
en ideaal voor zespersoons gezinnen! 

Bergalow 3
Op zoek naar een accommodatie met twee badkamers? Kies 
dan voor de Bergalow 3! Met haar 3 slaapkamers en 2 badkamers 
is de Bergalow 3 een unieke accommodatie met extra comfort. 
Er is altijd een Bergalow 3 welke aan uw wensen voldoet. En de 
aangesloten overkapping maakt uw vakantie helemaal compleet!

Safaritent
Op zoek naar een stoere vakantie die net even wat anders is? 
Kom vakantie vieren in onze ruime Glamping Safaritent! Ziet 
u zichzelf al zitten op de houten vlonder met loungeset en 
hangmat? Door de gezellige ligging zijn vriendjes zo gemaakt!

Bergalow 3 de Luxe
Deze bergalow 3 de luxe is net iets ruimer en heeft wat 
meer privacy qua ligging. Ook dit 6 persoons chalet heeft drie 
slaapkamers en maar liefst twee badkamers. Iedereen heeft dan 
nét iets meer ruimte. We hebben dit type verspreid op ons park 
staan.  

 vanaf * € 245,10

 vanaf * € 296,60

 vanaf * € 220,10

 vanaf * € 316,60

* Prijs voor een weekend in de periode van 25 - 29 april 2022 
 inclusief schoonmaakkosten, bedlinnen, heel veel gratis activiteiten & faciliteiten WiFi. Exclusief toeristenbelasting
 Tarieven kunnen fluctueren, dus prijswijzigingen zijn voorbehouden.
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Zwemmen in 
het buitenbad

Samen knutselen
Eindeloos veel 
speelplezier!

Elke dag een vakantiedag!

Animatieteam 



Ontdek de omgeving

10 omgevingstips 
van de receptie 
1. Avonturenpark Hellendoorn
2. Belevingsroute wandelen op de Luttenberg
3. Dijkman klompenatelier
4. Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug
5. Speelboerderij de Flierefluiter in Raalte
6. Landbouwmuseum de Laarman in Luttenberg
7. Winkelen in het gezellige Zwolle
8. Dinoland Zwolle
9. Hanzestad Deventer ontdekken.
10. Attractiepark Slagharen

Een waar 
wandelparadijs
Een stevige wandeling over de Sallandse 
Heuvelrug of Holterberg ? Lekker uitwaaien 
in het afwisselende waterlandschap langs 
de IJssel? Dwars door de historische 
Hanzestad Deventer en gezellige dorpen 
zoals Raalte en Wijhe wandelen? Met 
het Wandelnetwerk Salland ontdekt u de 
mooiste plekken van de regio!

Stel zelf de perfecte 
fietstocht samen!
Fiets door de bossen en heide naar 
gezellige boerendorpen, langs fraaie 
boerderijen en prachtige landgoederen. 
Uitwaaien langs de IJssel, oversteken 
via pontjes én genieten van de mooie 
Hanzestad Deventer. De gastvrije bewoners 
van Salland ontvangen u graag.

Proef het 
Sallandse goud
Al eens gehoord van het Sallandse Goud? 
Dit zijn heerlijke asperges van Sallandse 
bodem, die u gedurende het voorjaar op 
veel plaatsen lekker vers proeft en koopt. 
Geniet verder van de vele boerenwinkels 
en streekproducten, vers van het land of 
vers bereid!

Dijkman klompenatelier

Belevingsroute

Avonturenpark Hellendoorn

Voor ieder wat wils



Ga naar 
www.luttenberg.nl 
en boek snel & makkelijk online!

BOEK GEMAKKELIJK ONLINE

Stap 1: 
Vul uw aankomstdatum in en klik op ‘zoek & boek’

Stap 2: 
Kies uw accommodatie of kampeerplaats uit 
en zie direct in de prijstabel uw prijs

Stap 3: 
Vul daarna uw reisgenootschap, eventuele voorkeuren, 
extra’s en enkele gegevens in

Stap 4: 
Bevestig de boeking en wij maken daarna automatisch 
een ‘MijnLuttenberg’ omgeving voor u aan

Stap 5: 
Maak de gegevens compleet in ‘MijnLuttenberg’ 
en betaal veilig & direct online

Stap 6: 
Langzamerhand al stiekem denken aan vakantie ...
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TIP voor een onbezorgd verblijf: 

Laat uw bedden opmaken en boek 

beddenopmaak bij. 

Boek direct online
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Receptie en winkeltje

Brasserie met terras 

Recreatieruimte met bibliotheek

Dierenweide

(Overdekt) zwembad en wellness

Airtrampoline

Midgetgolf

Tennisbaan

Milieustraat

Kinder- en buitenzwembad met glijbaan

Grote speeltuin met Jeu de Boules

Sportveld en tafeltennistafel

Pannakooi

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

Sanitairgebouw met wasserette en 
geschikt voor mindervaliden

Camper serviceplaats

Autolaadpaal

Fietsverhuur 

Naar het bos

Speeltuintje

Autovrij

Comfortkampeerplaats

Extra comfortkampeerplaats 

Super comfortkampeerplaats

Bergalow [2] 

Bergalow [2] (4 volwassenen + 1 baby) 

Bergalow [2] de Luxe 

Bergalow [3] 

Bergalow [3] de Luxe

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

Safaritent

Trekkerskeetje

Trekkershuisje 

Vacansoleil tenten 

Boslodge

Parkeerplaatsen Boslodges
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Plattegrond Luttenberg



Alle actuele informatie Alle actuele informatie 
bij de hand? bij de hand? 

DOWNLOAD ONZE APP!

Deventer

Deventer

Contactgegevens
Vakantiepark de Luttenberg
Heuvelweg 9
8105 SZ Luttenberg
Tel: 0572 – 301405
Internet: www.luttenberg.nl
E-mail: receptie@luttenberg.nl

Routebeschrijving
Volg de A1 (Amsterdam-Hengelo) en neem afslag 24 Deventer-
Oost richting Raalte (N348). Neem de afslag Luttenberg en volg 
daarna de ANWB-borden naar Vakantiepark de Luttenberg.

Bezoek ook ons park in de Betuwe!
Vakantiepark Eiland van Maurik
Eiland van Maurik 7
4021 GG Maurik (Gld.)
Tel: 0344 – 691502
Internet: www.eilandvanmaurik.nl
E-mail: receptie@eilandvanmaurik.nl


