Vakantiepark

Rust en gezelligheid,
voor elk wat wils

Het Vakantiepark is een prima uitvalbasis om heerlijke fietsen wandeltochten te maken door de bossen en heidevelden.
Door de unieke ligging is alles op steenworp afstand te
bereiken. De jongsten onder ons kunnen zich uitstekend
vermaken in diverse speeltuinen die verspreid staan over het
park.
Het animatieteam biedt in de bouwvakvakantie iedere dag
voor jong en oud activiteiten waar u natuurlijk gezellig aan
mee kunt doen, maar toeschouwer zijn mag uiteraard ook.
Na een goede en ontspannen nacht kunt u zich lekker
opfrissen en/of een lekkere warme douche nemen in het
toiletgebouw wat centraal gelegen is bij de trekkersvelden.
De kantine is de ontmoetingsplek voor jong en oud.
Dit is dan ook de plek waar diverse gezellige activiteiten
plaatsvinden, waar u o.a. kunt darten of op het terras een
heerlijk glas wijn kunt drinken.
Kortom: een vakantie op Vakantiepark ‘t Eeser Heideveld is
de vakantie voor jong en oud als u van Rust en Gezelligheid
houdt.
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Kenmerken
- Drie Nationale Parken op steenworp afstand
- Ca. 6 km vanaf Steenwijk & 15 km vanaf Giethoorn
- Gelegen aan rand van Landgoed de Eese
- Een auto bij tent of caravan
- Rust en gezellig
- Professionele was- en droog apparatuur
- Volière
- Animatieteam
- 5,5 hectare met staanplaatsen en recreatieplekken
- 3 Speeltuinen
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De omgeving

Gelegen aan de rand van Landgoed
de Eese
Vakantiepark ’t Eeser Heideveld ligt aan de rand van Landgoed de Eese. Maar het meest unieke is dat het park
centraal gelegen is van maar liefst 3 Nationale parken. U zult dus begrijpen dat Vakantiepark ’t Eeser Heideveld
een prima uitval basis is voor fiets- en wandeltochten.
Breng een bezoek aan het historische centrum van Steenwijk (6 kilometer). Hier kunt u gezellig winkelen maar
ook een mooie wandeltocht maken over de nog aanwezige stadswal. In de maanden juli en augustus is er
iedere woensdag een gezellige braderie en is er ’s avonds vaak een gezellig muziekfeest voor jong en oud.
Dit is maar een greep van de vele mogelijkheden die de omgeving te bieden heeft. Diverse documentatie is in
de kantine te vinden maar uiteraard kunt u ook bij onze mensen terecht voor informatie.

4

Kids &
Activiteiten
Op het park organiseert het animatieteam tijdens de
bouwvakvakantie diverse activiteiten. Bijvoorbeeld het
animatieteam probeert ieder jaar een zo gevarieerd
mogelijk programma samen te stellen. Bij aankomst
ontvangt u het animatieprogramma voor uw vakantieperiode.
Het animatieteam vermaakt de jongste kinderen tot 12 jaar
met diverse leuke activiteiten, jullie komen toch ook?
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Wat is er te doen?
- Knutselen/Schminken
- Kinderbingo/Bingo volwassen
- Puzzeltochten (fiets en auto)
- Playbackshow volwassenen/kinderen
- Dierengeluidenspel
- Waterspellen
- Dauw trappen
- Klaverjassen
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Faciliteiten
De kantine is de centrale plek, waar diverse activiteiten worden georganiseerd. U kunt hier
ook gezellig met vrienden en/of familie genieten van een goed glas wijn of een kaartspel
spelen. Ook vindt u hier de kliederpot waar kinderen leuk kunnen knutselen, toneelstukjes en
optredens kunnen oefenen. Het animatieteam zal het uw kind(eren) zo aangenaam mogelijk
proberen te maken. In de wasserette staat professionele was apparatuur tot uw beschikking
die uw was in 35 minuten wast en vervolgens droogt in 16 minuten in de extra grote
droger.
- Dartbord
- Kliederpot
- Animatieteam
- Toiletgebouw (centraal gelegen)

- Wasserette met professionele wasmachine en droger
- Cafetaria
- Kantine

Buiten
Als uw kinderen zich vermaken dan vermaakt u zich vaak ook, om die reden hebben wij
verspreid over het park diverse nieuwe speeltuinen, waar de kinderen zich heerlijk kunnen
uitleven.
- Volière
- Eendenvijver

- Gezellig buitenterras
- 3 speeltuintjes
- ruimte voor badminton of voetballen

Praktisch
- U kunt uw post laten bezorgen tijdens uw vakantie op ons parkadres
- Diverse kranten te koop
- Diverse fietsroutes beschikbaar
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Contact
Vakantiepark ‘t Eeser Heideveld
Lõhnislaan 12, De Pol (Willemsoord)
Telefoon: 0521 - 588 361
E-mail: info@eeserheideveld.nl
Web: www.eeserheideveld.nl

Wij zijn lid van
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