Welkom op Camping de Holterberg
Een familiebedrijf waar de Gast nog met een hoofdletter is en waar de Sallandse gemoedelijkheid je een gastvrij
verblijf biedt. Ideaal gelegen tegen de zuidhelling van de Holterberg, het meest glooiende gebied van Nationaal Park
De Sallandse Heuvelrug, biedt Camping de Holterberg ongekende mogelijkheden voor wandelaars en fietsers. Het
dorp Holten, op 1 kilometer van de camping, is met 9000 inwoners groot genoeg voor een behoorlijk winkelbestand,
terwijl de rustige dorpssfeer volledig bewaard is gebleven. Wij proberen je in deze brochure een goed beeld te
geven van onze gezellige familiecamping en hopen je in de toekomst als onze Gast te mogen begroeten.

Ouderwets gezellig!
De Holterberg | Twente

www.ardoer.com/holterberg

Heerlijk tot rust komen en genieten van een
gezellige camping met goede faciliteiten…

in het terras van het restaurant. In het restaurant kunnen bezoekers van het

….want dat is een vakantie op Camping de Holterberg. Een gastvrije camping

apart kleuterbad én ook nog een apart peuterbad voor de allerkleinsten. Tot

met goed onderhouden veldjes, leuke speelvoorzieningen voor de kinderen,

10.30 uur zijn de attracties uit. Je kunt dan in alle rust “baantjes trekken”.

zwembad terecht voor ijs, snacks, broodjes en andere consumpties. Er is een

uitstekend en schoon sanitair en een prachtig zwembad met apart kleuter- en
peuterbad. In de receptie vind je een klein assortiment aan levensmiddelen

Goede sanitaire voorzieningen, want dat is prettig kamperen!

en een uitgebreide infohoek over de mogelijkheden in de omgeving. De gast-

De sanitaire voorzieningen van Camping de Holterberg zijn uitstekend ver-

vriendelijke receptiemedewerkers staan je graag te woord. Petit restaurant het

zorgd en worden goed schoongehouden. De prima voorzieningen zijn onder-

Bergje biedt je een betaalbare en gevarieerde kaart.

gebracht in 3 toiletgebouwen, die zich op loopafstand van je kampeerplaats
bevingen. De sanitaire voorzieningen bieden je onder andere:

…maar ook volop gezelligheid en vakantieplezier voor de kids…

• gratis douches

Een vakantie betekent pas ontspannen als de kinderen het goed naar de zin

• gratis warm water

hebben en door een enthousiast recreatieteam bezig gehouden worden. In

• speciale familiedouches

het receptiegebouw is een speciale ruimte ingericht voor het recreatiewerk.

• babyrooms

Het recreatieprogramma biedt gevarieerde activiteiten voor alle leeftijdsgroe-

• mindervaliden-sanitair

pen. De overkapte speeltuin biedt jouw kinderen volop speelplezier onder

Heerlijk genieten in zo’n luxe stacaravan

(bijna) alle weersomstandigheden.

Beschik je zelf niet over een caravan of tent, maar wil je toch gezellig kamperen
…dát is een vakantie op Camping de Holterberg!

op een prima camping? Dan is één van onze luxe 6-persoons stacaravans iets

Zwemmen is altijd vertier voor alle leeftijden. Het royale zwembad van Cam-

voor jou! Deze caravans zijn comfortabel en gezellig ingericht en zijn voorzien

ping de Holterberg is omgeven door een brede terrasstrook, die overgaat

van eigen douche en toilet. Voorts beschikken ze over een uitstekende isolatie

www.ardoer.com/holterberg

en centrale verwarming, zodat het ook in het voor- en najaar en zelfs in de win-

• Kantine/petit restaurant Het Bergje

ter goed toeven is. Je kunt ook meerdere stacaravans huren voor bijvoorbeeld

• Dagelijks verse broodjes in het seizoen

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

• S.O.S. kampwinkel

• centrale verwarming

• Dagelijks activiteiten voor groot en klein in het hoogseizoen

• douche en toilet

• Luxe 6- persoons stacaravans

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

• Terreinverlichting

• 2 slaapkamers met een stapelbed van 90 x 200 cm

• Multifunctioneel sportveld

• Een goed uitgeruste keuken met magnetron en koelkast met vriesvak

• Fiets-, ATB- en skelterverhuur

• TV met satellietontvangst en een dvd-speler

• Trekkershutten

• Standaard 1 kinderbedje en kinderstoel aanwezig

• Overdekte speeltuin

• Terras met meubilair

• Air-trampoline

• Kluisje voor kleine kostbaarheden

• Meerdere speeltuinen, verspreid over het terrein

• Elke stacaravan beschikt over een eigen parkeerplaats op de plek.

• Wifi

Vanwege de hygiëne zijn huisdieren in onze verhuurcaravans niet toegestaan.

Het belangrijkste even op een rijtje:

• ’s winters langlaufskiverhuur
Verdere informatie verstrekken wij je graag telefonisch, maar je bent natuurlijk

• Het gehele jaar geopend

ook welkom om een kijkje te komen nemen. Op onze website vind je alvast

• Verwarmde zwembaden met apart peuter- en kleuterbad

een virtuele rondleiding en uitgebreide informatie. Camping de Holterberg is

• Goede sanitaire voorzieningen met o.a. gratis douches, gratis warm wa-

eenvoudig te bereiken. Vanaf de A1 kies je afslag 27, richting Holten. Vóór

ter, babyrooms, familiedouches en mindervaliden-sanitair
• Wasserette met droogtrommel en strijkgelegenheid

Holten ga je richting Rijssen (N350), daarna volg je de borden naar Camping
de Holterberg.

www.ardoer.com/holterberg
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Camping de Holterberg
Reebokkenweg 8 | 7451 HL Holten
Tel. +31-(0)548-36 15 24
holterberg@ardoer.com | www.ardoer.com/holterberg
Meer informatie en tarieven vind je op onze website.
Download de handige App voordat je op vakantie gaat!
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