Camping Vreehorst, op vakantie in
Nationaal Landschap Winterswijk
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Vier uw vakantie op Camping Vreehorst
in Winterswijk
Camping Vreehorst is een vakantiepark van 12 hectare
groot. De ligging is uniek: midden in het Nationaal
Landschap Winterswijk in het meest oostelijke puntje
van de Achterhoek. Hier vindt u rust, ruimte en natuur!
Ook kinderen vermaken zich prima op de camping.
Wilt u liever niet kamperen maar wel het campinggevoel
ervaren? Wij verhuren diverse bijzondere accommodaties,
van chalet tot trekkershut.

Eigenaren Jan en Christel van der Heide:
‘Camping Vreehorst is een gemoedelijk
vakantiepark dat van alle gemakken is
voorzien. Al meer dan 40 jaar bieden wij
jong én oud een onvergetelijke vakantie.
Door voortdurend te vernieuwen, voldoen
wij aan de wensen van de moderne
kampeerder. Dat de gastvrijheid en
kwaliteit die wij bieden wordt gewaardeerd,
daar doen wij het voor! Werken in deze
prachtige natuurrijke omgeving is voor ons
de kers op de taart.’

Meer weten over Camping Vreehorst of een vakantie boeken?
Kijk op www.vreehorst.nl of bel
(0543) 51 48 05.
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Receptie & een kopje koffie
Heeft u vragen of wilt u informatie over de c amping?
De medewerkers van de receptie helpen u graag.
U vindt de receptie in het Boscafé. Hier liggen ook
diverse folders en brochures over bezienswaardig
heden en leuke uitjes in de omgeving. Zin in een
lekker kopje koffie? U bent van harte welkom.

Koop het in de minishop
In de minishop in het Boscafé wordt van alles
verkocht. Het assortiment aan levensmiddelen is
beperkt, maar bevat wel de lekkerste streekproducten.
U kunt hier ook terecht voor diverse (kampeer)
artikelen, fiets- en wandelroutes, wifi-kaartjes
of om fietsen te huren.

ANWB- fietsservicepunt
Camping Vreehorst is aangesloten bij het ANWBfietsservicepunt. Dat betekent dat wij over een
rijwielhulpkist beschikken. Krijgt u bijvoorbeeld een
lekke band, dan kunt u dat met de handige gereedschappen zelf repareren.

Als de kinderen zich vermaken…
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… hebben de ouders ook vakantie. Dat zit bij
Camping Vreehorst wel goed. Er zijn diverse speelplekken; een overdekte speelplaats, een springkussen,
een groot speeltoestel met glijbaan en een sportveld
met kunstgras. Zwemmen kan binnen én buiten.
En de kinderen zijn dol op de schattige walibi’s in
de dierenweide!

‘Lekker klimmen in
de speelboom’
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Het hele jaar zwemplezier
Op Camping Vreehorst kunt u het hele jaar door heerlijk
zwemmen. Het buitenbad heeft een apart kleuterbad.
Langs het zwembad staan comfortabele ligbedden.
Is het buiten te koud? Dan kunt u binnen baantjes trekken.
Voor de kleintjes is er een kleuterbadje.

6

‘Heerlijk zonnen op de ligbedden
bij het zwembad’

Kom tot rust in de privé sauna
Even heerlijk ontspannen en niks hoeven doen, dat kan
in de privé sauna. Deze bestaat uit een Finse saunacabine,
dompelton, voetenbadjes, stortdouches en heerlijke
relaxstoelen. Ook is er een buitenplaats met ligbedden.
De sauna is te huur voor maximaal 4 personen.

7

In en rondom het centrumgebouw
• Receptie
• Minishop
• Fietsverhuur
• Ontbijtcorner met
verse broodjes en kranten
• Snackbar met terras
• Boscafé met terras
• Softijsverkoop
• Speeltuinen
• Zwembaden
• Recreatieruimte
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Horeca met terras
In het centrumgebouw bij de zwembaden vindt u onze ontbijtcorner, waar u
iedere ochtend verse broodjes kunt kopen. Zin in een patatje of een broodje
hamburger? Koop het bij de snackbar. Gemak dient de mens: u kunt bij ons
ook afhaalmaaltijden kopen. Vanaf het terras bij het Boscafé en de snackbar
heeft u een mooi uitzicht op het zwembad en de speeltuinen.

‘Ideaal; vanaf het terras
kunnen we de kinderen
goed in de gaten houden’
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Recreatieteam
Willen de kinderen eens wat anders dan het zwembad of de
speeltuin? Geen probleem: er is regelmatig een recreatieteam
op de camping. Zij verzorgen de leukste activiteiten voor
kinderen tot ongeveer 11 jaar; knutselen, playbackshow,
sport- en spelactiviteiten en kindertheater. Benieuwd wanneer
het recreatieteam aanwezig is? Kijk op www.vreehorst.nl.

‘Ik moet altijd zo lachen
om Loek & Lot’
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Fraai sanitair
Goede en vooral schone sanitaire voorzieningen zijn een belangrijk c riterium
voor een geslaagde kampeervakantie. Daarom heeft Camping Vreehorst twee
luxe toiletgebouwen, die voldoen aan de hoogste eisen van de ANWB en
ADAC. Een van de gebouwen is deels in de grond gebouwd en gaat mooi op in
het landschap. Vanwege de ramen in het dak is er veel daglicht. De ingang is
bereikbaar via een brede trap. Bent u wat minder goed ter been, dan kunt u
prima terecht in het andere toiletgebouw.
Wat een luxe:
• Vloerverwarming
• Familiedouches
• Kindersanitair
• Babyroom
• Wasserette
• Privé sauna
• Afwasplaatsen in het atrium
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‘Op de camping is afwassen
eigenlijk best leuk’

De vrijheid van kamperen
Niets geeft zoveel vrijheid als eropuit gaan met je eigen tent, caravan of camper.
Camping Vreehorst biedt standaard ruime comfortplaatsen en heeft twee zeer moderne
sanitairgebouwen. Wilt u nét wat meer luxe tijdens het kamperen? Boek dan een
comfortplaats met eigen wc, douche en wastafel bij de plaats. Komt u met een camper?
Ook dan kunt u een comfortplaats of een comfortplaats met eigen sanitair boeken!

Kampeertarieven
Zie voor kampeertarieven
het tarievenblad of kijk op
www.vreehorst.nl

‘De kinderen spelen voor de caravan’
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Comfortplaatsen
• Kampeerplaats 100 tot 150 m2
• Watertappunt en vuilwaterafvoer
• Tv-aansluiting

‘Wat een ruime plaatsen’
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Comfortplaatsen met privé sanitair
• Eigen wc, douche en wastafel direct op de plaats
• Kampeerplaats minimaal 150 m2
• Watertappunt en vuilwaterafvoer
• Tv-aansluiting

‘Dit is perfect voor ons!
Kamperen met eigen wc, douche en
wastafel binnen handbereik.
Wat een luxe.’
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Huur een ingerichte tent of luxe Bos Chalet
Wie het kampeergevoel wil beleven maar gesteld is op gemak, luxe en comfort, kan diverse accommodaties
huren. Wilt u eens heel wat anders? Boek dan een volledig ingerichte safari- of lodgetent. Of kies voor de
bijzonder fraai vormgegeven Trek-in. Allemaal compleet ingericht en inclusief badkamer en keuken.

Prijzen en reserveren
Kijk op www.vreehorst.nl voor de
tarieven en de beschikbaarheid van de
accommodaties. U kunt direct online
reserveren. Wilt u liever telefonisch
boeken? Bel dan (0543) 51 48 05.
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar.

‘Wij houden van kamperen en het is geweldig
dat alles al klaar staat als je aankomt. Zelfs je bed!’
16

Safaritent, max. 6 personen, zie pag. 18

Lodgetent, max. 5 personen, zie pag. 19

Bos Chalet, max. 4 personen, zie pag. 20

Bos Chalet, max. 6 personen, zie pag. 21

Finse Lodge, max. 4 personen, zie pag. 22

Trek-in, max. 6 personen, zie pag. 23
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Stoere Safaritent

Safaritent, luxe tent voor maximaal 6 personen

Overnachten in een Safaritent is meer dan kamperen;
dat is glamping! De Safaritenten zijn royaal opgezet,
gezellig ingericht met stoere meubelen en voorzien
van alle gemakken. De tenten zijn geschikt voor
jong en oud. Voeg daarbij de mooie ligging en u
heeft alle ingrediënten voor een onvergetelijke
vakantie.
•
•
•
•
•

Voor maximaal 6 personen
1 slaapkamer met 2-persoons hemelbed en dekbedden
1 slaapkamer met 2 stapelbedden en dekbedden
Ruime woonkamer met tv
Keuken met koelkast, vaatwasser, koffiezetapparaat
en magnetron
• Badkamer met toilet, douche en wastafel
• Terras met picknicktafel en royale luifel

‘Avontuurlijk kamperen in een safaritent’
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Luxe in de Lodgetent
In een Lodgetent slaapt u onder een tentdoek, maar
heeft u het comfort van een huisje! De Lodgetent is
net als de Safaritent ruim opgezet en comfortabel,
en heeft aparte slaapkamers. Het verschil is dat de
Lodgetent een verdieping (vide) heeft. Dat is een
gave speel- en slaapplek voor de kinderen.
Lodgetent, luxe tent voor maximaal 5 personen
•
•
•
•
•

Voor maximaal 5 personen
1 slaapkamer met 2-persoons hemelbed en dekbedden
Vide met drie bedden en dekbedden
Ruime woonkamer met tv
Keuken met koelkast, vaatwasser,
koffiezetapparaat en magnetron
• Badkamer met toilet, douche en wastafel
• Terras met picknicktafel en royale luifel

‘De kinderen vinden het spannend
om bovenin de tent te slapen’
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Bos Chalet voor 4 personen
De sfeervol ingerichte Bos Chalets liggen vlakbij
de centrale voorzieningen. Zowel voor senioren als
gezinnen met kinderen is dit een populaire
accommodatie. Comfortabel en van alle gemakken
voorzien.
Bos Chalet voor maximaal 4 personen
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•
•
•
•

Voor maximaal 4 personen
2 slaapkamers met dekbedden
Ruime woonkamer met tv
Keuken met koelkast, vaatwasser, koffiezetapparaat
en magnetron
• Badkamer met toilet, douche en wastafel
• Terras met tafel en stoelen

Bos Chalet voor 6 personen
Ideaal voor grote gezinnen. Ook deze Bos Chalets
liggen vlakbij de centrale voorzieningen, zijn
comfortabel en van alle gemakken voorzien.
• Voor maximaal 6 personen
• 3 slaapkamers, waarvan 1 met stapelbed,
inclusief dekbedden
• Ruime woonkamer met tv
• Keuken met koelkast, vaatwasser, koffiezetapparaat
en magnetron
• Badkamer met toilet, douche en wastafel
• Terras met tafel en stoelen

Bos Chalet voor maximaal 6 personen
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Finse Lodge aan de vijver
Onze houten Finse Lodges passen perfect in de
mooie groene omgeving. Vanaf het terras heeft u een
prachtig uitzicht over de vijver. Ontspannen doet u
niet alleen buiten maar ook binnen, want de Finse
Lodge beschikt over een saunacabine. Dat is pas
genieten!
Finse Lodge voor maximaal 4 personen,
met privé sauna en overdekte veranda
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•
•
•
•

Voor maximaal 4 personen
2 slaapkamers inclusief dekbedden
Ruime woonkamer met tv
Keuken met koelkast, vaatwasser, koffiezetapparaat
en magnetron
• Badkamer met toilet, douche en wastafel
• Overdekte veranda met sauna
• Terras met tafel en stoelen

Trek eens in een Trekkershut
Op Camping Vreehorst staan bijzondere trekkershutten,
de Trek-ins. Door de grote ramen heeft u een prachtig
uitzicht op de wei en lijkt het alsof u midden tussen
de koeien en de schapen zit. Tegelijk geniet u van
het comfort van deze knusse houten en duurzame
accommodatie.
Trek-in, luxe trekkershut voor maximaal 6 personen
•
•
•
•
•
•

Voor maximaal 6 personen
2 slaapcabines inclusief dekbedden
Eethoek kan worden omgebouwd tot 2 extra slaapplekken
Zithoek met eettafel en zitbank
Compleet ingerichte keuken
Badkamer met toilet, douche
en wastafel
• Terras met picknicktafel
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Schitterend natuurgebied op loopafstand
Op loopafstand van de camping ligt natuurgebied de Bekendelle, een zeldzaam moerasbos met een
slingerend beekje. Wie goed oplet, hoort en ziet bijzondere vogels zoals de ijsvogel en de grote gele
kwikstaart. In het bos broedt ook de zeldzame middelste bonte specht.

Fietsknooppuntennetwerk
Wie van fietsen houdt, valt in Winterswijk
met zijn neus in de boter. Het overzichtelijke netwerk van fietsknooppunten
brengt u naar de mooiste plekjes! Geniet
van het mooie coulisselandschap in het
buitengebied of strijk neer in het sfeervolle centrum van Winterswijk.
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‘Kijk eens
wat ik durf!’

Zeer uitgebreid fietsknooppuntennetwerk

Achterhoekse wijn smaakt naar meer!

‘Ontdek het meest gefotografeerde plekje
van Winterswijk’
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Veengebieden

Kalksteengroeve

Flamingo’s net over de grens in Duitsland

Leuk om te weten:
Nationaal Landschap Winterswijk is
een voortdurende afwisseling van akkers
en weiden, houtwallen en b ossen,
slingerende beekjes, en schilderachtige
Saksische b oerderijtjes en statige
herenhuizen van Scholtenboeren.
Samen vormen deze elementen het
prachtige coulissenlandschap dat zo
kenmerkend is voor Winterswijk.
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‘Ik vind dit landschap zo prachtig’

Veel terrasjes, cafe’s en restaurants

Elke woensdagochtend en zaterdag warenmarkt
Omgeving van de camping:
Winterswijk heeft niet alleen een
gevarieerd winkelcentrum, maar
beschikt ook over een bioscoop en
schouwburg (3 km afstand).
In Megastore Obelink vindt u het
grootste kampeerassortiment van
Europa (2 km afstand).
Het nabijgelegen Duitsland is
zeker een bezoekje waard
(5 km afstand).
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Wilt u reserveren?
Dat kan online via www.vreehorst.nl of telefonisch via
(0543) 51 48 05. Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar.
U kunt ook een e-mail sturen naar: info@vreehorst.nl.
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Camping Vreehorst
• Comfortplaatsen
• Privé sanitair plaatsen
• Chalet-, Tent- en
Trek-in-verhuur
• Camperservicestation
• Tv-aansluiting en wifi
op alle plaatsen
• 5-Sterren sanitair
• Sauna en wasserette
• Boscafé met terras
• Snackbar en softijs
• Minishop
• Fietsverhuur
• Binnenzwembad met
apart kleuterbad
• Buitenzwembad met
apart kleuterbad
• Speeltuinen
• Springkussen
• Sportveld met kunstgras
• Tafeltennistafel
• Dierenweide
• Recreatieprogramma in
hoogseizoen

Camping Vreehorst
Vreehorstweg 43, 7102 EK Winterswijk
www.vreehorst.nl

