De Holterberg
Overijssel

Ouderwetse gezelligheid
voor het hele gezin!

www.ardoer.com/holterberg

Camping
De Holterberg

Welkom op Camping de Holterberg
Een familiebedrijf waar de Gast nog met een hoofdletter

en schoon sanitair en een prachtig zwembad met apart

is en waar de Sallandse gemoedelijkheid U een gastvrij

kleuter- en peuterbad. In de receptie vindt U een klein

verblijf biedt. Ideaal gelegen tegen de zuidhelling van de

assortiment aan levensmiddelen en een uitgebreide

Holterberg, het meest glooiende gebied van Nationaal

infohoek over de mogelijkheden in de omgeving. De

Park De Sallandse Heuvelrug, biedt Camping de Holterberg

gastvriendelijke receptiemedewerkers staan U graag te

ongekende mogelijkheden voor wandelaars en ﬁetsers.

woord. Petit restaurant de Harbarg biedt U een betaalbare

Het dorp Holten, op 1 kilometer van de camping, is met 9000

en gevarieerde kaart.

inwoners groot genoeg voor een behoorlijk winkelbestand,
terwijl de rustige dorpssfeer volledig bewaard is gebleven.

…maar ook volop gezelligheid en heel veel vakantieplezier

Wij proberen U in de ze brochure een goed beeld te

voor de kinderen…

geven van onze gezellige familiecamping en hopen U in de

Een vakantie betekent pas ontspannen als de kinderen

toekomst als onze Gast te mogen begroeten.

het goed naar de zin hebben en door een enthousiast
recreatieteam

Familie Veneklaas

bezig

gehouden

worden.

In

het

receptiegebouw is een speciale ruimte ingericht voor het
recreatiewerk. Het recreatieprogramma biedt gevarieerde

Heerlijk tot rust komen en genieten van een gezellige

activiteiten voor alle leeftijdsgroepen. De overkapte

camping met goede faciliteiten…

speeltuin biedt Uw kinderen volop speelplezier onder

….want dat is een vakantie op Camping de Holterberg.

(bijna) alle weersomstandigheden.

Een gastvrije camping met goed onderhouden veldjes,
leuke speelvoorzieningen voor de kinderen, uitstekend

… dát is een vakantie op Camping de Holterberg!

www.ardoer.com/holterberg
2

Camping
De Holterberg
Zwemmen is altijd vertier voor alle leeftijden. Het royale

Heerlijk genieten van het gemak van zo’n luxe stacaravan

zwembad van Camping de Holterberg is omgeven door

op Camping de Holterberg

een breder terrasstrook, die overgaat in het terras van

Beschikt U zelf niet over een caravan of tent, maar wilt U toch

het restaurant. In het restaurant kunnen bezoekers

gezellig kamperen op een prima camping? Dan is één van

van het zwembad terecht voor ijs, snacks, broodjes en

onze luxe 6-persoons stacaravans iets voor U! Deze caravans

andere consumpties.

zijn comfortabel en gezellig ingericht en zijn voorzien van eigen
douche en toilet. Voorts beschikken ze over een uitstekende

Er is een apart kleuterbad én ook nog een apart

isolatie en centrale verwarming, zodat het ook in het voor- en

peuterbad voor de allerkleinsten. Tot 10.30 uur zijn de

najaar en zelfs in de winter goed toeven is. U kunt ook meerdere

attracties uit. U kunt dan in alle rust “baantjes trekken”.

stacaravans huren voor bijvoorbeeld een familieweekend of
reünie. De luxe stacaravans zijn voorzien van:

Goede sanitaire voorzieningen; want met goed sanitair

• centrale verwarming

is het prettig kamperen…

• douche en toilet

De sanitaire voorzieningen van Camping de Holterberg zijn

• 1 slaapkamer met 2 x 1-persoonsbed (90 x 200 cm)

uitstekend verzorgd en worden goed schoongehouden.

• 2 slaapkamers met een stapelbed van 90 x 200 cm

De

• Een goed uitgeruste keuken met magnetron en

prima

voorzieningen

toiletgebouwen,

die

zich

zijn

ondergebracht

op

loopafstand

van

in

3
Uw

koelkast met vriesvak

kampeerplaats bevingen. De sanitaire voorzieningen

• TV met satellietontvangst en een dvd-speler

bieden U onder andere:

• Standaard 1 kinderbedje en kinderstoel aanwezig

• gratis douches
• gratis warm water

• Terras met meubilair
• Kluisje voor uw kleine kostbaarheden

• speciale familiedouches

Elke stacaravan beschikt over een eigen parkeerplaats

• babyrooms

op de plek. Vanwege de hygiëne zijn huisdieren in onze

• mindervaliden-sanitair

verhuurcaravans niet toegestaan.
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Twente

vergezichten en onderweg genieten van de rust van het

Twente heeft een schitterende afwisselende natuur met

nationaal park. Kortom: U ontdekt Salland het beste op

landgoederen, weilanden, heuvels, heide, houtwallen,

de ﬁets!

bossen en het rijke coulisselandschap kunnen ﬁetsend
of wandelend, langs talloze routes, worden verkend.

Trekkershutten

Kastelen, buitenplaatsen, havezaten en watermolens

Wij hebben ook een drietal trekkershutten. Met het

liggen als pareltjes in het landschap. Boeiende steden als

Pieterpad en Marskramerpad op nog geen kilometer, is dit

Almelo, Hengelo, Enschede en Oldenzaal zijn moderne

een ideale accommodatie voor wandelaars en ﬁetsers. De

winkelsteden, met een rijk cultureel verleden en ruim

inventaris bestaat uit twee stapelbedden met matrassen en

aanbod musea, galerieën en theaters.

kussens, dus slaapgelegenheid voor 4 personen, eettafel
met 4 stoelen een driepits gasstel en een picknicktafel

Salland

voor de deur. Het is ook mogelijk om er een kookkist bij te

In Overijssel, tussen de rivier de IJssel en het Nationaal Park

huren met servies, bestek, pannen en dergelijke.

De Sallandse Heuvelrug ligt een uniek vakantiegebied:
Salland. Salland is een regio met gezellige dorpen én

De omgeving

de gastvrije Hanzestad Deventer. Zoveel diversiteit aan

Camping de Holterberg is gelegen aan de voet van één van

landschappen binnen ﬁetsbereik in Salland: over de

de mooiste natuurgebieden van Nederland, de Holterberg,

‘bergen’ van het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug,

middelpunt van het Nationaal Park De Sallandse

over het platteland of langs de rivier de IJssel. Beleef deze

Heuvelrug. Hier liggen 8000 hectare bossen en heide met

rivier en steek tussentijds over via pontjes/ﬁetsveren

talloze kilometers wandel-, ﬁets-, ATB- en ruiterroutes op U

en geniet van de prachtige uiterwaarden en stap even

te wachten, er is zelfs een speciaal nordic walking netwerk.

af in de historische Hanzestad Deventer. Fietsen over

Voor informatie over de ﬂora, fauna en het ontstaan is er

het platteland, met uitzicht op boeren op de trekker,

het Natuurdiorama Holterberg. Ook ligt op 800 meter van

fraaie landgoederen, koeien en schapen in de wei,

de camping de Canadese Erebegraafplaats, waar 1394

boerderijwinkels met streekproducten en genieten van

militairen uit de 2e wereldoorlog hun laatste rustplaats

de uitgestrekte heidevelden met bijna ‘on’-Nederlandse

hebben gevonden.
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Ouderwetse gezelligheid
voor het hele gezin!
Het belangrijkste even op een rijtje:
• Het gehele jaar geopend
• Verwarmde zwembaden met apart peuter- en
kleuterbad
• Goede sanitaire voorzieningen met o.a. Gratis
douches,

gratis

warm

water,

babyrooms,

familiedouches en mindervaliden-sanitair
• Wasserette met droogtrommel en strijkgelegenheid
• Kantine/petit restaurant de Harbarg

Verdere informatie verstrekken wij U graag telefonisch,

• Dagelijks verse broodjes in het seizoen

maar U bent natuurlijk ook welkom om een kijkje te

• S.O.S. kampwinkel

komen nemen. Op onze website vindt U alvast een

• Dagelijks activiteiten voor groot en klein in het

virtuele rondleiding en uitgebreide informatie. Camping

hoogseizoen

de Holterberg is eenvoudig te bereiken. Vanaf de A1 kiest

• Luxe 6- persoons stacaravans

U afslag 27, richting Holten. Vóór Holten gaat U richting

• Terreinverlichting

Rijssen (N350), daarna volgt U de borden naar Camping

• Multifunctioneel sportveld

de Holterberg.

• Fiets-, ATB- en skelterverhuur
• Trekkershutten

Camping De Holterberg

• Overdekte speeltuin

Familie Veneklaas

• Air-trampoline

Reebokkenweg 8 | 7451 HL Holten

• Meerdere speeltuinen, verspreid over het terrein

Tel. 0548 - 361524 | holterberg@ardoer.com

• Wiﬁ
• ’s winters langlaufskiverhuur

Foto’s © Paul Rekker Zuidlaren
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Noorder Sandt

Bijzondere
accommodaties

Welkom bij Ardoer.com!

Akkertien

Ardoer.com is een samenwerkingsverband tussen
zelfstandige familievakantieparken op de mooiste plekken
van Nederland.
Kwaliteit en gastvrijheid staan bij ons hoog in het vaandel.
Naast goede en bijzondere faciliteiten vindt u veel diversiteit
bij de Ardoer parken. Want waar de één het liefst de
rust opzoekt rond de tent of caravan, wil de ander juist
er op uit en overnachten in een luxe of avontuurlijke
verhuuraccommodatie. Bij de unieke Ardoer.com familievakantieparken vindt u het allemaal en met de kwaliteit
en persoonlijke service die u mag verwachten van een
gastheer of gastvrouw met hart voor hun gasten.

Noorder Sandt

Hertshoorn

En omdat ieder park uniek is met een eigen karakter,
raakt u bij Ardoer nooit uitgekeken!

Paardekreek

Boek eenvoudig online
Op www.ardoer.com zoekt u eenvoudig wat vrij is en boekt
u in een paar klikken online. U vindt er tevens nog meer
informatie over alle parken en de tarieven.
Wilt u leuk nieuws volgen en bent u fan van Ardoer?
Like ons via www.facebook.com/ardoer!

Wije Werelt

Grote variatie
kampeerplaatsen

Duinoord

www.ardoer.com
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Gelderland
1 Ackersate
2 Bosgraaf
3 Haeghehorst
4 Hertshoorn
5 Jutberg
6 Wije Werelt
7 Rotonde
8 Zandhegge

Drenthe
1 Diana Heide
2 Reeënwissel

Brabant
1 Ullingse Bergen
Overijssel
1 Akkertien op de Voorst
2 Rheezerwold
3 Holterberg
4 Noetselerberg
5 Kaps

Limburg
1 Heldense Bossen
Noord-Holland
1 Noorder Sandt
2 Sint Maartenszee
3 Tempelhof

Zeeland
1 Duinoord
2 Ginsterveld
3 International
4 Julianahoeve
5 Meerpaal
6 Ons Buiten
7 Paardekreek
8 Pekelinge
9 Scheldeoord
10 Westhove
11 Wijde Blick
12 Zeeuwse Kust
13 Zwinhoeve

Overijssel; fantastisch en gemoedelijk!
Drenthe; sportief en natuurlijk!

Noord-Holland; heerlijk en zonnig!
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Gelderland; verrassend en bloeiend!

1
2

5

4
3

8

3
4
1

2

6

5

Brabant; veelzijdig en bourgondisch!
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Zeeland; authentiek en gastvrij!
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1

Limburg; onvergetelijk en mooi!
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Geen reserveringskosten

Eerlijk in prijs

Hoge kwaliteit

Kinderen tot 2 jaar gratis

