
www.haeghehorst.ardoer.com

Th uis op de Veluwe!

Camping en bungalowpark
De Haeghehorst



Th uis op de Veluwe…
Op Camping en bungalowpark De Haeghehorst werkt 

een enthousiast team om jou een optimale vakantie te 

bieden. Waar staan we voor en wat houdt ons iedere dag 

bezig? Wij  wonen, werken en brengen onze vrij e tij d door 

in deze natuurlij ke omgeving. Zo weten wij  precies waar 

de mooiste plekken, de leukste activiteiten en de beste 

eetgelegenheden hier op de Veluwe zij n en die delen we 

graag met jou. We helpen jou graag met het creëren van 

jouw ideale vakantie. Zodat jij  je thuis voelt op de Veluwe. 

Jouw fij ne vakantieherinnering is waar wij  voor werken.

Buitenleven
Laura (receptie): “Ik hou van natuur en geschiedenis van 

steden. De mooiste plek in de buurt van de camping is voor 

mij  de kleinste stad van Nederland, Staverden. Je kunt er 

mooie wandelingen maken rondom het kasteel en lunchen 

bij  Brasserie Staverden is zeker een aanrader.”

Sabine (receptie): “De zandverstuivingen Beekhuizerzand 

of Hulshorsterzand. Je kunt er heerlij k wandelen en fi etsen 

in de natuur. De stad Harderwij k vind ik altij d erg gezellig 

in de zomer: het Strandeiland, de terrasjes op de Markt en 

de speciale muziekavonden, die op zomeravonden worden 

gehouden.”

Robin (terrein): ”Op de mountainbike door de bossen naar 

de Ermelosche heide, dichtbij  de Schaapskooi. Ik fi ets dan 

graag door richting Garderen, daar zij n de bossen ook altij d 

erg mooi. De nieuwe mountainbikeroute, die aansluit op de 

camping, is ook zeker de moeite waard.”

Elise (administratie): “In draf op de rug van een paard het 

Sprielderbos en Speulderbos verkennen, het bos met de 

dansende bomen bij  Drie. Na een boswandeling is het 

erg fij n om bij  restaurant Boshuis Drie een huisgemaakte 

appelpunt te eten.”

Fĳ n verblĳ f
Robin (terrein): ”Als ik op camping en bungalowpark De 

Haeghehorst zou verblij ven, dan zou ik kiezen voor een van 

de wellnessbungalows. Genieten van de sauna en jacuzzi 

met een paar vrienden en vriendinnen.”

Sabine (receptie): “Mij n voorkeur gaat uit naar de safaritent. 

Ze staan op een mooie plek, uitkij kend op het bos. Alles is 

aanwezig. Je hoeft alleen je kleding in te pakken en kan 

meteen vakantie vieren. Ideaal voor mij  en mij n kinderen.”

Elise (administratie): “Met onze eigen tent op een 

kampeerplaats met zicht op een speeltuin. Kampeerveld 

Ĳ sje is een ideaal kampeerveld met jonge kinderen. Een 

glij baan en zandbak voor de deur staat garant voor urenlang 

speelplezier.”

Het vakantiegevoel van….
Annabel (receptie): “Spelletjes doen met de familie. Ook ga 

ik graag winkelen, naar een dierentuin of pretpark.”

Sabine (receptie): “Elk moment van de dag heeft iets. In 

de ochtend rustig wakker worden, broodjes halen en in de 

middag fi etsen in de omgeving, een pretpark bezoeken of 

lekker zwemmen. Een binnen- en buitenzwembad is wel 

een must. ’s Avonds lekker op een terras eten en drinken 

met wat muziek erbij . Als mij n kinderen het naar hun zin 

hebben, dan heb ik ook vakantie.”

Laura (receptie): “De gezellige kampeeravonden waarop we 

een bordspel speelden of spelletjes, zoals Scrabble. Tot ’s 

avonds laat lekker in de buitenlucht.”

Werken in vakantiesfeer
Sabine (receptie): “Ik heb een goede werkdag als ik veel 

gasten heb geholpen met hun vragen en wensen. Dat ze 
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met een glimlach de receptie weer verlaten. Het fijnst vind ik 

om de gasten hun vakantie tot een supervakantie te maken, 

zodat ze nog een keer terugkomen naar De Haeghehorst.”

Laura (receptie): “Wat mijn werkdag goed maakt, is als ik 

gasten met mijn advies blij heb kunnen maken. Het gaat om 

de kleine dingen waar gasten blij van worden. Een stukje 

waardering.”

Robin (terrein): “Als alles goed geregeld is voor de gast. 

Dat de verhuuraccommodaties er netjes bij staan en dat 

mensen plezier hebben in het zwembad, als ik dienst heb. 

En natuurlijk is het gezellig om met een collega samen te 

werken. Dan vliegt de dag voorbij.”

Waardering 
Robin (terrein): ‘’Een mevrouw die hier al jaren staat, vertelde 

me dat dit jaar helaas het laatste jaar voor haar was op de 

camping. Haar kinderen zijn toe aan een andere vakantie. 

Ze vertelde me dat ze het altijd erg gezellig vond om een 

praatje te maken met alle medewerkers hier en dat ze de 

Haeghehorst een topcamping vindt.”

Laura (receptie): “Wat me het meest is bijgebleven, is het 

oudere echtpaar dat geen WIFI op hun mobiel kreeg. Dat 

lukte mij wel en ze waren zo blij dat ze me als bedankje een 

ijsje kwamen brengen. 

Alexander (horeca): “Voor mij is het een compliment als 

gasten tegen mij zeggen dat ze volgend jaar weer terug 

komen.”

Elise (administratie): Het mooiste compliment is de 

tevredenheid van de kinderen. Gillend van de pret van 

glijbaan in het binnen-en buitenzwembad, heerlijk 

kliederen met zand en modder in de waterspeeltuin, 

een gezichtje helemaal onder de chocolade-ijs. Zien dat 

iedereen geniet van hun vrije tijd, het buitenleven en mooie 

familieherinneringen bij ons op de camping maakt.”

Een fijne vakantiedag op Camping en bungalowpark De 

Haeghehorst zou er zo uit kunnen zien:

In de ochtend: 

• haal je versgebakken broodjes, lekkere koffie en landelijke 

krant voor een heerlijk ontbijt;

• knippen, plakken, kleuren of verven. De kinderen maken 

de leukste knutselwerken samen met het enthousiaste 

animatieteam in de schoolvakanties;

• is het binnen- en buitenzwembad vanaf 10.00 uur het 

eerste half uur toegankelijk voor volwassenen om rustig 

baantjes te trekken. Vanaf 10.30 uur is iedereen welkom 

in het zwembad voor al het waterplezier.

• ben jij als eerste in het bos te vinden. Trek jij je 

hardloopschoenen aan of pak je de fiets/ mountainbike. 

Misschien spot jij wel een wild zwijn of ree?

In de middag:

• is het tijd om erop uit te gaan. Kies je voor de attractieparken 

in de buurt, zoals het Dolfinarium, Walibi en de Apenheul. 

Of struin je liever door de leuke dorpen, zoals Ermelo, 

Nunspeet, Elburg of de stad Harderwijk?

• spelen de kinderen heerlijk in de vele speeltuinen op de 

camping of speel je samen een potje Padel op de nieuwe 

padelbaan.

• trakteer je jezelf op een borrelplateau met een koud glas 

bier of een goed glas wijn en lees je dat spannende boek 

uit de bibliotheekwand.

• lachen de kinderen volop om de belevenissen van de 

grappige theatervrienden Timmie en Teuntje en dansen 

ze samen op de leukste liedjes.

In de avond:

• maak je het jezelf gemakkelijk met een snelle snack, pizza 

of meeneemmaaltijd van de snackcorner;

• eet je een eerlijke biologische hamburger of pittige spare 

ribs in Eetcafé de Eekhoorn;

• amuseer je je met live optredens, talentenshows en 

andere gezellige festiviteiten in de schoolvakanties.

• is het tijd voor ijspret! Een heerlijk soft ijsje, Magnum of 

neem je een ijskoude Slush Puppie?

• plan je onder het genot van een drankje op het binnen- en 

buitenterras jouw volgende vakantiedag!
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Wĳ  zĳ n lid van Ardoer! Lid van zĳ n van Ardoer betekent dat we voldoen aan de hoge 

kwaliteitsnormen die gesteld worden. Zo moet iedere camping door de gasten beoordeeld 

worden met een 8.0 of hoger. En dat doen wĳ , en daar zĳ n we trots op!

Wat is Ardoer? Ardoer is een landelĳ k samenwerkingsverband van 32 kwaliteitscampings. 

Iedere camping heeft een geheel eigen karakter. Geen dertien-in-een-dozĳ n veldjes om je tent 

op te zetten, maar kampeerplekken en verhuuraccommodaties die gegarandeerd zorgen voor 

een fĳ ne vakantie.  

Waar vind je Ardoer? De campings liggen verspreid door heel Nederland. Van de zilte stranden 

in Zeeland tot aan de fruitbomen in de Betuwe en de uitgestrekte wateren in Noord-Holland. De 

keuze is reuze! 

Adresgegevens
Camping en bungalowpark De Haeghehorst

Fazantlaan 4   |   3852 AM Ermelo

Tel. +31-(0)341-553 185

haeghehorst@ardoer.com

www.haeghehorst.ardoer.com
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Waarom boeken bĳ  Ardoer?

 Grootste aanbod aan 32 top 
 kwaliteitscampings in Nederland 

 Alle campings zĳ n door onze gasten 
 beoordeeld met een 8.0 of hoger 

 Gevarieerd aanbod in kamperen 
 en verhuuraccommodaties

Waar vind 
je onze 
campings?

Waar vind 
je onze 

www.ardoer.com


