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Vakantiegevoel… in het prachtige Overijsselse Vechtdal

Ruimte, rust, bossen en heidevelden, pittoreske  dorpjes en bruisende steden, attractieparken en  dierenparken 

bevinden zich allemaal op korte afstand van Vakantiepark ’t Rheezerwold en vormen samen  de ingrediënten 

voor een onvergetelijke familievakantie. Het netwerk van fietsroutes en wandelmogelijkheden bieden  de 

sportieve gasten tal van mogelijkheden de omgeving te verkennen. Bekend in het hele land zijn inmiddels de 

jaarlijks terugkerende Vechtdal  wandel- en fietsvierdaagse in respectievelijk juni en begin september. Zowel 

op culinair als cultureel gebied kun je in deze regio je hart ophalen. En wat dacht je van een dagje Duitsland?

Vakantiepark ’t Rheezerwold
Larixweg 7 | 7796 HT Hardenberg

Tel. +31-(0)523-26 45 95

rheezerwold@ardoer.com | www.ardoer.com/rheezerwold

Meer informatie en tarieven vind je op onze website.
Download de handige App voordat je op vakantie gaat!

Uitgave 2013

Nieuw!

Chaletpark, plaats

voor 53 chalets!

Tip



Vakantiegevoel… in Hardenberg ga je het 
beleven
De gemeente Hardenberg, met het stadje Hardenberg op slechts 

15 minuten fietsen van  Vakantiepark ’t Rheezerwold, heeft veel te 

bieden. Tijdens de zomermaanden is er in het centrum van alles 

te beleven:  Het spectaculaire ballonnenfestival langs de Vecht, de 

vele muzikale evenementen, vlooienmarkten, landbouwdagen en 

niet te vergeten, de vele winkels!

Vakantiegevoel… kamperen met z’n 
tweetjes of met het hele gezin
Ons kleinschalig en overzichtelijk vakantiepark is een echt 

familiebedrijf. Gastvrijheid, persoonlijke aandacht en service staan 

voorop. De royale kampeerplaatsen zijn voorzien van alle comfort 

en vanaf je plaats kun je de kinderen volgen in hun spel in een van 

de kleine speeltuintjes op het veld. Ruim en modern sanitair met 

badkamers, mindervalide-ruimte en babyrooms geven de kwaliteit 

van thuis.  Door het hele seizoen heen zijn er aantrekkelijk geprijsde 

gezins-arrangementen gemaakt en voor de enthousiaste  twee-

genieters zijn er in het laagseizoen voordelige aanbiedingen. De 

luxe op het park wordt nog eens geaccentueerd door een prachtig 

terras met speelhuisje ligt riant in de middag- en avondzon en 

bij minder weer is de overdekte Plaza absoluut “the place to be”.  

In onze minishop worden elke morgen knapperig verse broodjes 

gebakken en voor de vergeten boodschap kun je hier ook zeker 

terecht.

Vakantiegevoel… gewoon iets huren
Op Vakantiepark ’t Rheezerwold kun je er ook voor kiezen 

een accommodatie te huren. 

•	 Nabij	de	visvijver	staan	enkele	stoere	trekkershutten	die	uitermate	

geschikt zijn voor een kort verblijf. Met 4 slaapplaatsen, een 

basis ingerichte keuken met koelkast, een zithoek, kachel  en 

een overdekt terras met tuinset, biedt de trekkershut alles 

wat je voor een paar overnachtingen nodig hebt. Voor de 

sanitaire voorzieningen ben je aangewezen op het nabij gelegen 

sanitairgebouw.                                                                                                                  

•	 De	 avontuurlijke	 “kampeerbungalow”	 geeft	 je	 het	 gevoel	 van	

kamperen, maar dan met de luxe van een bungalow. Hier zijn 

6 slaapplaatsen gecreëerd onder een tentzeilen  dak en met 

de uitgebreid ingerichte keuken en de aanwezigheid van een 

kachel  en tv, komen eenvoud en comfort bij elkaar. Voor de 

overdekt zwembad met daarin een Finse sauna en infrarood sauna 

in een sfeervolle relaxruimte, een buitenzwembad en twee vrij te 

gebruiken  all-weather tennisbanen.

Vakantiegevoel… als je kinderen zich 
vermaken
Je vakantie is pas echt pure ontspanning als je zelf lekker kunt 

luieren, lezen of internetten terwijl  je kinderen zich al zwemmend en 

spelend optimaal  vermaken op de camping. Op ’t Rheezerwold is 

dat goed geregeld: we hebben uitgebreide faciliteiten op het gebied 

van sport en spel en in alle vakantieperiodes staat een enthousiast 

recreatieteam klaar om van elke dag een onvergetelijke belevenis 

te maken. In het programma wordt zowel aan de kleintjes, als ook 

aan de jeugd en de volwassenen gedacht. Onze campingknuffel 

“Wollie” de eekhoorn  bezoekt elke avond het theater en wenst je 

kleuter een goede nachtrust toe.

Vakantiegevoel... eens niet hoeven koken
Heb je eens geen zin in koken, dan zijn er verschillende 

mogelijkheden op ons vakantiepark om iets te drinken of te eten, 

van snelle snack tot een uitgebreidere maaltijd. Het moderne 

sanitaire voorzieningen kun je terecht in het nabij gelegen 

sanitairgebouw. 

•	 Stacaravan	 type	 B,	 de	 4	 persoon	 luxe	 stacaravans	 met	 alle	

comfort van thuis, maar met alle voordelen van “campinglife”. De 

situering op het park garandeert in grote mate  privacy en toch ben 

je dicht bij alle faciliteiten als horeca, zwembaden, tennisbanen, 

voetbalveld,	jeu	de	boulesbaan	of	visvijver.	De	Evolution	(type	B)	

heeft 2 slaapkamers, een badkamer met douche, WC, ruime, 

moderne keuken met combi-oven en een gezellige eethoek en 

zitgedeelte met flatscreen + DVD blu-ray speler.

•	 Chalet	 type	 C,	 nieuw	 in	 2013	 zijn	 de	 luxe	 chalets	 Zwaluw,	

inrichting	als	B,	maar	centraal	verwarmd,	eigentijds	ingericht	en	

geschikt voor 5 personen.                                                                                                                           

•	 Chalet	 type	 D,	 een	 prachtig	 chalet,	 Inrichting	 als	 B,	 maar	

voorzien van alle gemakken (waaronder afwasmachine en C.V.) 

op een mooie plaats nabij alle voorzieningen. Geschikt voor 4 

personen.

Vakantiegevoel… een gevoel dat je krijgt 
op Vakantiepark ’t Rheezerwold… een 
voortreffelijke keus!

www.ardoer.com/rheezerwoldwww.ardoer.com/rheezerwold
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