
DE 10 LEUKSTE 
VAKANTIETIPS
OP EN RONDOM DE LUTTENBERG

Ontdek onze unieke locatie 
op de Sallandse Heuvelrug

Elke dag een vakantiedag
Gastvrij en kleinschalig familiepark

BIJ VAKANTIEPARK DE LUTTENBERG IS ELKE DAG EEN VAKANTIEDAG!

VAKANT I E PARKVAKANT I E PARK

Al jaren op rij:

ONZE STOERE 
SAFARITENTEN 

AL GEZIEN?



Ervaar zelf de 
gemoedelijke sfeer 
en het kleinschalige 
karakter op ons 
park. Deze fijne 
mix zorgt ervoor 
dat u een heerlijke 
en onbezorgde 
vakantietijd tegemoet 
gaat. 

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

Vakantiepark de Luttenberg is al jaren 
op rij een erkende ANWB TOPcamping. 
Iets waar wij erg trots op zijn. Vooral 
gezinnen met (jonge) kinderen vinden 
vaak hun weg naar ons park op de 
Sallandse Heuvelrug. U komt hier 
heerlijk tot rust in de natuur én de 
kinderen beleven een geweldige tijd. Zij 
zullen heel wat uren in het buiten- en 
binnenzwembad te vinden zijn! Ook is 
er altijd wel een speeltuin in de buurt. 

Zin om de natuur in te gaan? Vanaf 
ons park loopt u zo de bossen in! U 
kunt kiezen uit vele mooie fiets- en 
wandelroutes over de Sallandse 
Heuvelrug. Een prachtig natuurgebied 
waar u niet snel op uitgekeken raakt. 
Wanneer mogen wij u verwelkomen 
op ons park? De koffie staat al 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)
3. Avonturenpark Hellendoorn ligt op 6 km fietsafstand
4. Modern sanitairgebouw met speciaal kindersanitair, privé sanitair 
 en wasserette
5. Animatieteam in de meeste schoolvakanties
6. Diverse gratis faciliteiten zoals minigolf, tennis en een pannakooi
7. 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
Sla een balletje op de tennisbaan, ga 
met het hele gezin de minigolfbaan 
op of speel een potje jeu de boules. De 
voetballiefhebbers zijn te vinden op 
het voetbalveld, in onze pannakooi of 
rondom de tafeltennistafel. Ook staan er 
verspreid over het park vele speeltuintjes 
en is er een grote airtrampoline!

Dubbele pret in 
onze zwembaden
Bij mooi weer geniet u van dubbel 
zoveel waterpret! Neem een duik in ons 
buitenbad met gave familieglijbaan of 
kom spetteren in het overdekte zwembad 
met apart kinderbadje en een handig 
schuifdak. Is het slecht weer? Dan gaat 
het schuifdak gewoon weer dicht. Ideaal!

Laat u verwennen 
in ons Badhuis
Zin in ontspanning? In ons Badhuis komt 
u gegarandeerd heerlijk tot rust. U vindt 
hier een Finse sauna, infraroodsauna, 
stoomcabine, voetbad en een binnen- en 
buitengedeelte waar u kunt relaxen. Het 
Badhuis is tegen betaling af te huren.

De leukste kinderactiviteiten!Elke dag een vakantiedag



Vriendjes zijn zo gemaakt!

Samen knutselenHoe hoog spring jij?

De leukste kinderactiviteiten!Elke dag een vakantiedag



Tips met de kinderen
• Avonturenpark Hellendoorn
• Belevingsroute Luttenberg
• Speelboerderij de Flierefluiter
• Dinoland Zwolle
• Attractiepark Slagharen

Tips in de natuur
• Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug
• MBT-route Hellendoorn
• Pieterpad
• Holterberg
• Labyrint Luttenberg

Fotograaf Barbara Trienen

Stel uw perfecte fietstocht samen     
Begin de fietstocht door de bossen en heide en vervolg de route 
langs mooie Saksische boerderijen en imposante landgoederen. 
Het is ook leuk om een stukje verderop de IJssel te volgen en 
deze over te steken via één van de pontjes. De mooie Hanzestad 
Deventer ligt hier ook op de route. De gastvrije bewoners van 
Salland ontvangen u graag.

Een waar wandelparadijs
Een stevige wandeling over de Sallandse Heuvelrug of lekker 
uitwaaien in het afwisselende waterlandschap bij de IJssel? 
Dankzij het Wandelnetwerk Salland ontdekt u de mooiste 
plekken van de regio! Extra tip: vlak bij ons park vindt u 
twee van de mooiste trajecten van het Pieterpad: Ommen-
Hellendoorn en Hellendoorn- Holten. Adembenemend mooi!

Ontdek de Overijsselse natuur



Belevingsroute 
Luttenberg
Volg deze leuke familieroute voor 
kinderen tot 12 jaar door natuurgebied 
‘de Luttenberg’. Onderweg komt u allerlei 
speeltoestellen (zoals een touwbrug 
en klauterkeien) en informatie over 
planten, dieren en het erfgoed tegen. De 
route is bijna 3 km lang en het hoogste 
punt ligt op 31 meter.

De natuur in 
met de Heideslak
Wilt u de Sallandse Heuvelrug op een 
andere manier ontdekken dan met 
de fiets of te voet? Ga dan samen met 
een gids van Staatsbosbeheer met een 
elektrische Heideslak op pad. Onderweg 
bezoekt u onder andere uitzichtpunt 
Noetselerberg.

Proef het 
Sallandse goud
Bent u fan van het witte goud? Dan moet 
u zeker ook eens het Sallandse Goud 
proeven! Dit zijn heerlijke asperges van 
Sallandse bodem, die u gedurende het 
voorjaar op veel plekken lekker vers 
proeft en koopt. Bovendien geniet u het 
hele jaar door van de producten van vele 
boerenwinkels en streekproducten.

Hanzestad DeventerAvonturenpark Hellendoorn

Laat u verrassen
door de Sallandse Heuvelrug

Fotograaf Lenneke Lingmont



Brasserie
In onze brasserie is het mogelijk om zowel 
binnen als buiten op het overdekte terras 
te genieten van de specialiteiten van 
onze kok. Het menu bestaat uit diverse 
vegetarische, vlees- en visgerechten.

Winkeltje
Iedere ochtend haalt u hier verse 
broodjes. Zo start de dag gelijk goed! 
Ook kunt u hier terecht voor uw kleine 
dagelijkse boodschappen. 

Snackbar
Lekker en gemakkelijk! In onze snackbar 
heeft u de keuze uit een patatje met een 
snack, een zelfgemaakte pizza uit de 
steenoven of een handig meeneem-menu.

Hier zit u goed! 
Bourgondisch en gastvrij



Sanitairgebouw de Molshoop 
modern en van alle gemakken voorzien
• Supergaaf kindersanitair 
• Privé sanitair 
• Mooie ruime afwasgelegenheid 
• Familiedouches 
• Verwarmd

De mooiste kampeerplaatsen in Salland
Comfortplaats
• Plaatsen: ca. 100 m2 
• Gelegen op gezellige velden in het hart van het park  
• Vele speeltuintjes in de buurt
• Sanitairgebouwen op loopafstand
• 10 AMP stroom, waterafvoerpunt, eigen waterkraan 
 en digitale tv aansluiting

Super comfortplaats
• Ruimste plaatsen: ca. 175 m2 
• Aan de rand van het park/rustig gelegen 
• Dichtbij het bos 
• 10 AMP stroom, waterafvoerpunt, eigen waterkraan 
 en digitale tv aansluiting 
• Meer privacy dan op de velden

Extra comfortplaats
• Ruimere plaatsen: 130 - 160 m2 
• Gelegen in het hart van het park
• Dichtbij sanitairgebouw en speeltuintjes 
• 10 AMP stroom, waterafvoerpunt, eigen waterkraan 
 en digitale tv aansluiting 

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

Vakantievoordeelweken
al vanaf € 329,-



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 geniet u altijd 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 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 perfect! 

 vanaf* € 69,00
 vanaf* € 69,00

Kies direct uw 
favoriete vakantieverblijf

25 25

* Vanaf prijs per nacht incl. schoonmaakkosten, bedlinnen en toeristenbelasting. 
 Tarieven kunnen fluctueren, dus prijswijzigingen zijn voorbehouden.



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 geniet u eindeloos van de bosrijke 
omgeving en de faciliteiten die binnen handbereik liggen, daar 
gaat het toch om?

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* € 74,00
 vanaf* € 75,00

Kies direct uw 
favoriete vakantieverblijf

25 24



Boslodge
Onze Boslodges liggen rustig achter op ons park. Doordat de 
Boslodges vlakbij de kampeervelden liggen en zijn omringd door 
gras, heerst hier ook het ontspannen kampeergevoel (zonder 
het comfort uit het oog te verliezen). Geschikt voor maximaal 4 
volwassenen en ideaal voor 6-persoons gezinnen! 

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 centrale ligging zijn vriendjes zo gemaakt!

 vanaf* € 72,00
 vanaf* € 64,00

* Vanaf prijs per nacht incl. schoonmaakkosten, bedlinnen en toeristenbelasting. 
 Tarieven kunnen fluctueren, dus prijswijzigingen zijn voorbehouden.

36 25

Uw vakantie 
midden in de natuur



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

Bergalow 3 de Luxe
Deze Bergalow 3 de Luxe is net iets ruimer opgezet en heeft 
dankzij de gunstige ligging nog meer privacy. Ook dit 6 persoons 
chalet is voorzien van drie slaapkamers en twee badkamers. 
Hierdoor heeft u alle ruimte! Dit type staat verspreid over ons 
park.  

 vanaf* € 82,00
 vanaf* € 84,00

36 36

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

BOEK GEMAKKELIJK ONLINE

Uw vakantie 
midden in de natuur

We geven u graag 
vakantieadvies!
Vanzelfsprekend 
helpen onze gastvrije 
medewerkers u ook 
bij het uitzoeken van 
uw ideale vakantie. 

Als u vragen of 
advies nodig heeft, 
belt u naar 
0572-301405 
of mailt u naar 
receptie@luttenberg.nl 

Bekijk het actuele aanbod op onze website.
H

ONDVRIENDELIJK
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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 en ligweide

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

Camperserviceplaats

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



Download onze app!
Met onze nieuwe app ervaart u nog meer gemak 
tijdens uw vakantie. Check de openingstijden, het 
recreatieprogramma of bestel verse broodjes voor 
de volgende ochtend. Altijd handig!

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

ONZE STOERE 
SAFARITENTEN 

AL GEZIEN?


