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www.veluwevakantieparken.nl

Bezoek de verborgen
schatten van de
veluwe!

Het is tijd voor de Veluwe,
op één van onze prachtige
Veluwe Vakantieparken!

De leukste uitjes hebben we alvast
voor u op een rij gezet.

Omdat uw tijd zo’n kostbaar bezit is, vertellen wij
u graag hoe u die het waardevolst inwisselt op de
Veluwe. Want hier op de Veluwe staat de tijd soms
even stil. Met een kopje koffie voor uw tent, caravan
of chalet, uitzicht op de bossen, een ree die u met
grote ogen verrast aankijkt, de heerlijke geur van
dauw in de ochtend en de kleurrijke vergezichten
over het glooiende landschap…
Veluwe Vakantieparken bestaat uit 3 prachtige
vakantieparken, namelijk Veluwecamping de
Pampel, Veluwecamping ’t Schinkel en Veluwepark
Heideheuvel. Onze drie vakantieparken liggen in een
straal van 3 kilometer bij elkaar, op steenworp afstand
van Nationaal Park De Hoge Veluwe. Een prachtige
omgeving vol fiets- en wandelroutes waar u actief
bezig kunt zijn en allerlei leuke uitstapjes kunt maken.

Kröller Möller museum
Prachtige schilderijen van van
Gogh en één van Europa's
grootste beeldentuinen.
Nationaal Park De Hoge Veluwe
Heerlijk wandelen of fietsen
door de groene schatkamer
van Nederland.

Onze Veluwe Vakantieparken bieden u een variatie
aan mogelijkheden: een rustige vakantie midden
in de natuur, verschillende accommodaties en
faciliteiten en variatie voor (klein)kinderen in
meerdere leeftijden. We wensen u alvast veel
vakantie voorpret. Het is tijd voor de veluwe!

Shoppen in Arnhem of Apeldoorn

Hartelijke groet,
Familie Uithol en medewerkers

Burgers Zoo Arnhem
Wandel door de safari, de bush
en de desert. Ontdek de prachtige
onderwaterwereld en 's werelds
grootste overdekte mangrove!
Paleis ’t Loo
De barokke paleistuinen zijn één
van de mooiste van Europa en op
het Stallenplein zijn historische
auto’s en rijtuigen te zien. Bezoek
een van de vele evenementen
en bekijk het uitzicht vanaf het
paleisdak!
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Kinderpretpark Julianatoren
De leukste attracties, shows en
evenementen voor jong en oud.

Apenheul Apeldoorn
Ze zeggen dat mensen en
apen veel op elkaar lijken.
Herken jezelf!

Er zijn nog veel meer leuke uitjes
in de omgeving, ontdek het zelf!

Verborgen
schat!

Zin in een biertje?
Breng een bezoek aan brouwerij
De Veluwse Schavuyt! Proost!
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Veluwecamping
De Pampel,
onvergetelijk voor
jong en oud!

Kies voor ontspannen kamperen of voor
het comfort van een fijne accommodatie.
Onze kampeerplaatsen
Ruime kampeerplaatsen, waarvan
een aantal ook met privé-sanitair.
U heeft de keuze uit gezellige
veldjes of plaatsen met meer
privacy. Ook zijn er plaatsen
midden in het bos.

Midden in de bossen van Hoenderloo
vindt u Veluwecamping De Pampel.
Ruime kampeerplaatsen op een
afwisselend terrein, zodat er altijd wel
een plekje is in de zon, de schaduw,
op een veldje of juist een beetje privé.
Het plezierige is dat u bij ons geen
stacaravans vindt.
Kamperen zoals u dat wilt
Met kinderen tot een jaar of 12 is
camping De Pampel in de schoolvakanties een geweldige bestemming.
Het enthousiaste animatieteam zorgt
dan voor een gevarieerd programma.
Daarnaast zijn er diverse faciliteiten
en accomodaties voor jong en oud.

Daarnaast heeft u keuze uit 6 tot
16 ampère stroom, water, riool &
tv-aansluiting. Ons luxe sanitairgebouw ‘SaniPlaza’ bevindt zich
op korte afstand van de plaatsen.
De kids douchen onder de grote
boom in ‘het Spetterbos’.

Op de camping is het heerlijk toeven met
een (overdekt) zwembad, veel sport- en
spelfaciliteiten en een gezellig restaurant.

Faciliteiten op De Pampel
• Ruime kampeerplaatsen (evt. met privé-sanitair)
• Verhuuraccommodaties
• Modern nieuw sanitairgebouw ‘SaniPlaza’,
inclusief ‘het Spetterbos’ (2012)
• Binnen en buitenzwembad (te openen dak)
• Overdekte speelburcht
• Recreatieteam in schoolvakanties,
m.u.v. de herfst-, kerst- en voorjaarsvakantie
• Theater
• Restaurant met zonneterras
• Supermarkt
• Diverse speeltuinen
• Diverse sportvelden
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«««««
5-sterren topcamping!

U bent ook van harte welkom
op onze speciale camperplaatsen.
Op onze website maakt u eenvoudig uw eigen prijsopgave.
Honden zijn niet toegestaan.

Boerderij (ook in wellness uitvoering)
Langs de bosrand, met veel ruimte
om de boerderij, begint hier een
hele relaxte vakantie. De boerderij
is geschikt voor 6 of 8 personen.
Probeert u ook eens een wellness
uitvoering, geschikt voor 4 personen, met o.a. een whirlpoolbad
en infraroodsauna. U komt als
herboren weer thuis.

Woodlodge (4 of 6 personen)
Wilt u wel graag kamperen… maar
het liefst een beetje makkelijk? Onze
authentieke Woodlodges met houten
vlonder staan op een heerlijk ruim veld.
Ook hiervoor geldt: koffers pakken is
voldoende, de rest staat voor u klaar.

Boslodge (max. 4 personen)
Ziet u uzelf al zitten op uw eigen
overdekte veranda met een kopje
koffie een heerlijk vers broodje en
de krant. De ligging op de camping
is ook werkelijk uniek, daar doet z'n
naam eer aan...u wandelt zo het
eigen wandelbos van De Pampel in.

Slapen in een boomstam!
Onze unieke boomstammen
bieden ruimte aan 2 volwassenen
en max 2 (kleine) kinderen.
U slaapt met z'n allen in een
groot en comfortabel bed mét
Auping-matrassen! Dat wordt
een gezellige logeerpartij en
een feest voor de kinderen!

Kijk op www.pampel.nl
voor meer informatie!

Cottage
Wij zijn trots om deze nieuwe
accommodatie aan te kunnen
bieden. Net als elke accommodatie op De Pampel, is ook
bij de Cottage gelet op comfort
en kwaliteit. De Cottage is
gekenmerkt door een eigentijds,
modern design van buiten én
van binnen.

Veluwecamping De Pampel • Pagina 5

Vorstelijk slapen mag hier natuurlijk niet
ontbreken, daarom beschikken wij over
de befaamde DrakenEieren, maar ook
over comfortabele bungalows.

Koninklijk kamperen met het hele gezin.
Beleef het op camping 't Schinkel!
Dit koninkrijk voor jong en oud heeft tevens een prachtige
ligging in Hoenderloo. Vanaf de camping heeft u een
schitterend vergezicht over de Veluwe. Veluwecamping
’t Schinkel heefteen koninklijk thema, dat u terug ziet in
‘de Ridderzaal’, ‘de koninklijke stallen’ en ‘De Hofvijver’.
Een ideale camping als u jonge (klein)kinderen heeft.
Heel bijzonder zijn de zogenaamde ‘drakeneieren’, waarin u
‘op stand’ kunt overnachten. Op de camping wordt op een
originele manier gezorgd voor de kinderen, als kleine ridders
en prinsessen beleven ze de mooiste avonturen!

Ook op ’t Schinkel ervaart u de ruimte
en bijzondere sfeer van de Veluwe en is
er alle ruimte om op de camping en in de
omgeving te genieten. Vanaf de camping
wandelt u direct de heide op of lekker de
bossen in. Vroeg in de ochtend, met het
zonlicht nog laag over de velden, komt u
hier zomaar een ree, hert of eekhoorntje
tegen. In de avondschemering staat een
boswandeling ook garant voor verrassende ontmoetingen in de natuur. Kortom,
het echte Veluwe-gevoel vindt u ook op
Camping ’t Schinkel terug.

Beleef een topvakantie op de
Veluwe waar elke dag weer
anders is. Jong en oud voelen
zich altijd thuis op de leukste
kindercamping: 't Schinkel in
Hoenderloo.
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Zeer grote kampeerplaatsen
en mooie ruime velden.

Slapen in een DrakenEi!
Ja, u leest het goed: op ’t Schinkel liggen er drakeneieren in een echt Drakennest. Voor u en de (klein)
kinderen een bijzonder avontuur, overnachten in
een drakenei! In het ei vindt u een groot bed waar
u met z’n allen in kunt overnachten. Een leuke en
verrassende ervaring voor jong en oud(er).

Faciliteiten op t Schinkel
• Eethuis ‘de Ridderzaal’
• Zwembaden ‘De Hofvijvers’
• Binnenspeeltuin ‘Het Drakennest’
• Minimarkt
• Broodjescorner ‘shop der lekkernijen’
• Sanitair ‘Koninklijke badhuizen’
• Dierenweide ‘de koninklijke stallen’
• Snackbar ‘de Smulschuur’
• Diverse speeltuinen ‘Schinkels koninkrijk’
• Recreatieteam ‘de Hofhouding’, in de
schoolvakanties, m.u.v. de herfst-, kersten voorjaarsvakantie

Gezellig animatieteam
in de schoolvakanties.

Kampeerplaatsen dicht bij de natuur
De kampeerplaatsen van ruim 100m2 zijn voorzien
van CAI, water, afvoer en 6 of 10 ampère. Ook met
uw camper of huisdier bent u welkom. Er is een
ruime keuze aan plaatsen, lekker onder de bomen
of juist in het open veld met uitzicht over de Veluwse
bossen. Op onze website zoekt u gewoon vast uw
eigen plekje uit!

Overnachten als een koning
In één van onze talrijke koninklijke verblijven slaapt
u als een prins of prinses. U beleeft het heerlijke
kampeergevoel, maar dan met alle luxe van thuis.
's Ochtends wordt u wakker en kunt u genieten van
een vers ontbijt op uw veranda... Heerlijk!
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Ultiem genieten op
veluwepark Heideheuvel
Ruimte, rust en de
mooiste chalets!

Het hele jaar door heerlijk ontspannen
in uw eigen prachtige chalet. Wij helpen
u graag uw droom verwezenlijken.

Op Veluwepark Heideheuvel hebben we al veel dromen
in vervulling zien gaan. Dit paradijsje op de Veluwe is een
oase van ruimte en rust. Hier kunt u terecht voor het kopen
van uw eigen luxe chalet, als uitvalsbasis voor mooie uitstapjes
op de Veluwe, maar bovenal een plek waar u heerlijk tot rust
kunt komen in de prachtige omgeving. Vanaf Veluwepark
Heideheuvel kunt u gratis van de faciliteiten van Veluwecamping ’t Schinkel gebruik maken.

Heerlijk fietsen
natuur.
door prachtige
geving
Hoe kunt u de om
dan per
beter ontdekken
zich
fiets? Er bevinden
routes
vele mooie fiets
door de natuur.

Er is keuze uit twee verschillende chalets, die u geheel naar
eigen wens kunt inrichten en vormgeven. U bent altijd van
harte welkom om te komen kijken, onder het genot van een
kopje koffie vertellen we u graag alles over de mogelijkheden.
Op www.parkheideheuvel.nl vindt u meer informatie.

U droomt er misschien weleens van? Uw eigen
plekje en tweede thuis op de Veluwe? Op park
Heideheuvel geven we u graag de kans deze
droom werkelijkheid te laten worden

Parkinformatie / Faciliteiten
• Midden in de bossen van Hoenderloo
• Gratis gebruik van voorzieningen en
faciliteiten op naastgelegen Camping
’t Schinkel
• Chalets naar eigen wens in te richten
• Gehele jaar geopend, op vakantie
wanneer u dat wilt!
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Chalet Charleston: uw eigen luxe vakantiewoning
Bent u op zoek naar een Tweede Huis op de Veluwe?
Wij helpen u graag verder! Bekijk bijvoorbeeld eens
het chalet Charleston. Wat gelijk opvalt zijn de ronde
vormen van de ramen en de schuifpui. Hierdoor
geniet u binnen van een prachtige lichtinval en het
maakt deze chalet licht en fris. Het type wordt vaak
omschreven als romantisch, nostalgisch en klassiek.
De indeling is praktisch en ruim en kan naar
uw eigen wensen aangepast worden. Het chalet
Charleston beschikt standaard over een woonkamer,
keuken met elektrische kookplaat, koelkast,
afzuigkap en bovenkasten, 2 slaapkamers en een
badkamer met douche en toilet. Eyecatcher van
het chalet is de grote schuifpui waarmee u zo uw
heerlijke tuin instapt.

Chalet Orlando: van alle gemakken voorzien
Met ons chalet type Orlando, gelegen op een ruime
kavel, beschikt u over een luxe chalet die van alle
gemakken is voorzien.
De kenmerkende bouwvorm van de Orlando maakt
spelen met de indeling en optimale benutting van de
vloeroppervlakte tot een eenvoudige zaak. De praktische uitvoering van de Orlando maakt de geboden
ruimte bovendien uiterst betaalbaar en is daarmee
voor iedere rustgenieter bereikbaar.

Verborgen
schat!

Het Nederlands Openluchtmuseum in
Arnhem neemt u mee op een reis door
de tijd. Van twee eeuwen geleden tot
nu. Een mooi kijkje in de geschiedenis,
waarbij ook zelf deelgenomen kan
worden aan leuke activiteiten.
Uw eigen chalet op de veluwe?
Kijk op www.parkheideheuvel.nl
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Plattegrond

Korting met ACSI
Bij Camping ’t Schinkel en Camping De Pampel
kampeert u voordelig met de ACSI Campingcard.
Combikorting
Geldig voor Camping De Pampel en Camping
‘t Schinkel: Combikorting. Boek nu 2 arrangementen in één keer en ontvang 5% korting per
arrangement. Boekt u 3 arrangementen in één
keer, dan ontvangt u maar liefst 10% korting
per arrangement.
Goed weer garantie
Een heerlijk zonnetje is natuurlijk van harte
welkom. Vooral op het moment dat u van uw
vakantie geniet. Veluwe vakantieparken biedt
u graag een heerlijke vakantie. Helaas hebben
wij het weer ook niet in de hand, maar... indien
u vanwege het slechte weer eerder vertrekt, krijgt
u van ons de aantal dagen die u eerder vertrekt
tegoed! Kijk op de website voor de voorwaarden.

Heideheuvel
Miggelenbergweg 50
7351 BN Hoenderloo

't Schinkel
Miggelenbergweg 60
7351 BP Hoenderloo

De Pampel
Woeste Hoefweg 35
7351 TN Hoenderloo

www.veluwevakantieparken.nl

Verborgen
schat!

Bezoek papierfabriek de
Middelste Molen uit 1622.
Op waterkracht en stoom!
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Tijd voor de veluwe, op éen van
onze prachtige vakantieparken!
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Graag tot ziens op één
van onze prachtige locaties!

Woeste Hoefweg 35
7351 TN Hoenderloo
T 055 - 378 17 60

Miggelenbergweg 60
7351 BP Hoenderloo
T 055 - 378 13 67

Miggelenbergweg 50
7351 BN Hoenderloo
T 055 - 378 13 25

www.pampel.nl

www.hetschinkel.nl

www.parkheideheuvel.nl

www.veluwevakantieparken.nl

Campings De Pampel, 't Schinkel en Heideheuvel
zijn onderdeel van Veluwe Vakantieparken.

