Vakantiegevoel…
Je krijgt het op ’t Rheezerwold!

Vakantiepark ’t Rheezerwold

www.rheezerwold.ardoer.com

Vakantiegevoel… als je kinderen zich vermaken

drinken, van snelle snack tot een uitgebreidere maaltijd

Je vakantie is pas echt pure ontspanning als je zelf lekker

in onze gezellige Brasserie.

kunt luieren, lezen of internetten terwijl je kinderen zich
al zwemmend of spelend optimaal vermaken op de

Het moderne terras met speelhuisje ligt riant in de middag

camping.

en avondzon en bij minder weer is de overdekte Plaza
absoluut ‘’the place to be’’. In onze minishop worden elke

Op ’t Rheezerwold is dat goed geregeld: we hebben

morgen knapperig verse broodjes gebakken en voor de

uitgebreide faciliteiten op het gebied van sport en

vergeten boodschap kun je hier ook zeker terecht.

spel en in alle vakantieperiodes staat een enthousiast
recreatieteam klaar om van elke dag een onvergetelijke

Vakantiegevoel… elk weekend of iedere vakantie?

belevenis te maken. In het programma wordt zowel aan

Overweeg dan eens een seizoen- of jaarplaats op ons

de kleintjes, als ook aan de jeugd en de volwassenen

vakantiepark. Voor je toercaravan hebben we ruime

gedacht. En als onze campingknuﬀel ‘’Wollie’’ de

plaatsen op zowel een gezellig veld of op wat meer

eekhoorn ’s avonds het theater bezoekt, wenst hij je kind

afgescheiden plaatsen. Een royale plaats voor uw chalet

een goede nachtrust toe.

of luxe stacaravan is mogelijk op het modern aangelegde,
nieuwe chaletpark of het bestaande gedeelte van het

Vakantiegevoel… eens niet hoeven koken

park. Wij kunnen u adviseren bij de aanschaf van uw

Heb je eens geen zin in koken, dan zijn er verschillende

chalet of stacaravan en behulpzaam zijn bij de aanleg van

mogelijkheden op ons vakantiepark om iets te eten en te

uw vakantieplaats op het park.

Vakantiegevoel…
in het prachtige Overĳsselse Vechtdal
Ruimte, rust, bossen en heidevelden, pittoreske dorpjes

Vakantiegevoel… kamperen met z’n tweetjes of met

en bruisende steden, attractieparken en dierenparken

het hele gezin

bevinden zich allemaal op korte afstand van Vakantiepark

Ons kleinschalig en overzichtelijk vakantiepark is een

’t Rheezerwold en vormen samen de ingrediënten voor

echt familiebedrijf. Gastvrijheid, persoonlijke aandacht

een onvergetelijke familievakantie. Het netwerk van

en service staan voorop.

ﬁetsroutes en wandelmogelijkheden bieden de sportieve

De royale kampeerplaatsen zijn voorzien van alle comfort

gasten tal van mogelijkheden de omgeving te verkennen.

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

Bekend in het hele land is inmiddels de jaarlijks

in een van de kleine speeltuintjes op het veld. Ruim en

terugkerende Vechtdal Fietsvierdaagse in september.

modern sanitair met badkamers, mindervalide-ruimte,

Zowel op culinair als cultureel gebied kun je in deze regio

babyrooms of een XL-plaats met privé-sanitair geven de

je hart ophalen. En wat dacht je van een dagje Duitsland?

kwaliteit van thuis. Door het hele seizoen heen zijn er
aantrekkelijk geprijsde gezins-arrangementen gemaakt

Vakantiegevoel… in Hardenberg ga je het beleven

en voor de enthousiaste twee-genieters zijn er in het

De gemeente Hardenberg, met het stadje Hardenberg

laagseizoen voordelige aanbiedingen.

op slechts 10 minuten ﬁetsen van Vakantiepark

De luxe op het park wordt nog eens geaccentueerd door

’t Rheezerwold, heeft veel te bieden. Tijdens de

een prachtig overdekt zwembad met daarin een Finse

zomermaanden is er in het centrum van alles te

sauna en infrarood sauna in een sfeervolle relaxruimte,

beleven: Het spectaculaire ballonnenfestival langs de

een buitenzwembad met familieglijbaan, bruisbank en

Vecht, de vele muzikale evenementen, vlooienmarkten,

hydrojet, een vrij te gebruiken all-weather tennisbaan en

landbouwdagen en niet te vergeten, de vele winkels!

spectaculaire interactive games.
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Onze sterke punten:
• Familiebedrijf waar gastvrijheid en service
voorop staan.
• Ruimte, comfort en kwaliteit
• Prachtige, veelzijdige omgeving
• Overdekt zwembad met kleuter/peuterbad
• Buitenzwembad met familieglijbaan, hydrojet
en bruisbank
• Finse- en infrarood sauna in een sfeervolle
relaxruimte
• Veel sport en speelvoorzieningen
• Visvijver
• Interactive games
• Gevarieerd recreatieprogramma
• Moderne Brasserie, Cafetaria en Minishop
• Wasserette en hondendouche

Modern spelen… het ultieme vakantiegevoel

en een spelconsole. De goaltjes bevatten ledverlichting

De Sutu is een interactieve voetbalmuur, met het aloude

die reageren als het doel geraakt wordt. De spelers

en nog altijd populaire muurtje trap in een nieuw

worden hierdoor meer uitgedaagd tot het spelen van

jasje. De muur is voorzien van 16 vakken omringd met

andere spelvormen en doordat de Toro online is worden

ledverlichting die reageren als het vak wordt aangeraakt

ze elke keer opnieuw verrast omdat doorlopend nieuwe

met een bal. Op ieder willekeurig spel is een variatie te

spellen worden ontwikkeld.

bedenken die de Sutu geschikt maken om de bal- en
schietvaardigheden van de speler te verbeteren. Met een

De Sona is een speelboog die garant staat voor plezier.

knop kunnen spelers kiezen uit verschillende spellen

Het is een uniek speeltoestel, dat gebruik maakt van een

doordat de Sutu online is blijven er nieuwe spellen bij

camera die beweging op de speelvloer omzet in geluid.

komen.

Spelers kunnen met behulp van een knop hun favoriete
spel op de Sona kiezen.
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De Toro is een kleurrijk en multifunctioneel sportveld

Met één druk op de knop kan gekozen worden voor een

waarbij de traditionele doeltjes zijn vervangen door

spel waarin de spelers een code moeten onthouden of

interactieve panelen. Het veld bevat 4 interactieve goals

supersnel een parcours moeten afleggen.
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Outdoorlodge

Mobile home Lavendel

Vakantiegevoel… gewoon iets huren

met douche en toilet, woonkamer met televisie en een

Op Vakantiepark ’t Rheezerwold staan verschillende

royale veranda met buitenkeuken. Kortom: voor een

type verhuur-accommodaties. Heerlijk om een weekend,

echte glamping ervaring een absolute aanrader!

midweek of vakantie in door te brengen.
Chalets of Stacaravans:
Trekkershutten of Kampeerbungalow:

Met alle comfort van thuis maar dan alle voordelen van

Uitermate geschikt voor een kort verblijf. 4 tot 6

‘’campinglife’’. 4 tot 6 slaapplaatsen, gezellige zithoek, tv,

slaapplaatsen, keuken, koelkast, eethoek, TV, kachel

keuken (chalets met vaatwasser), badkamer met douche,

en terras met tuinset. Sanitair in het naastgelegen

toilet, kachel of CV en terras met toebehoren en schuurtje.

toiletgebouw.
Nieuw in 2019: Kasteel de Vĳverpoort (10 persoons)
Outdoorlodges:

Op een schitterende locatie naast de vijver: met 5

De Outdoorlodges liggen bij de vijver waardoor je een

slaapkamers, 2 badkamers, 2 toiletten, keuken met

prachtig uitzicht krijgt vanaf de veranda. 6 slaapplaatsen,

vaatwasser, verwarming en airco. Glamping voor de hele

verwarming en airco, keuken met vaatwasser, badkamer

familie.

Wĳ zĳn lid van Ardoer! Lid van zĳn van Ardoer betekent dat we voldoen aan de hoge
kwaliteitsnormen die gesteld worden. Zo moet iedere camping door de gasten beoordeeld
worden met een 8.0 of hoger. En dat doen wĳ, en daar zĳn we trots op!

Trekkershut

Chalet Esdoorn

Wat is Ardoer? Ardoer is een landelĳk samenwerkingsverband van 32 kwaliteitscampings.
Iedere camping heeft een geheel eigen karakter. Geen dertien-in-een-dozĳn veldjes om je tent
op te zetten, maar kampeerplekken en verhuuraccommodaties die gegarandeerd zorgen voor
een fĳne vakantie.
Waar vind je Ardoer? De campings liggen verspreid door heel Nederland. Van de zilte stranden
in Zeeland tot aan de fruitbomen in de Betuwe en de uitgestrekte wateren in Noord-Holland. De

Chalet Cosmos
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Stacaravan Brem

keuze is reuze!
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Waar vind
je onze
campings?

Waarom boeken bĳ Ardoer?
Grootste aanbod aan 32 top
kwaliteitscampings in Nederland
Alle campings zĳn door onze gasten
beoordeeld met een 8.0 of hoger
Gevarieerd aanbod in kamperen
en verhuuraccommodaties
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