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Voel je thuis
en toch even lekker weg…



‘t Is net een dorpje: rustig, omringd door groen. 

Met een ontspannen tempo, een gastvrij e toon. Bij  

Comfortcamping De Bosgraaf vind je heel stille plekken, 

richting ‘het dorpshart’ wordt het wat levendiger. Je kunt 

er een boodschap doen in het winkeltje, bij kletsen op het 

terras of een hapje eten. 

Stilte of vertier
De Bosgraaf is een ontspannen familiecamping. Met 

genoeg vertier voor wie gezelligheid zoekt. Waar kinderen 

hun gang kunnen gaan, pubers zich vermaken – er is 

overal draadloos internet. In een omgeving met veel 

mogelij kheden. 

Welkom op onze camping. Voel je thuis en toch lekker weg.

Er even helemaal uit zĳ n, niet eens zo ver van huis. 
Met álles wat je zoekt op vakantie.

Wil je een beetje achteraf of liever dichtbij  het grote 

speelveld en het zwembad, in de zon of liever met meer 

schaduw: het kan allemaal.  

Basic of luxe
Wil je basic kamperen of in de watten gelegd worden: ook 

dat kan bij  De Bosgraaf. Van eenvoudige kampeerplek en 

trekkershut tot chalet, tentvilla, safaritent en kampeerplek 

met eigen sanitair.

Stel je vraag: we helpen je graag.

Waar?
Tussen Apeldoorn, Arnhem en Zutphen. Eenvoudig bereikbaar via A1, A12 en A50. Direct grenzend aan het Veluwse 

bosgebied.

Wat?
Gastvrij e, relatief rustige familiecamping. 4,5 sterren. Huisdiervrij .

• Draadloos internet gratis als je een KPN-abonnement hebt, anders tegen betaling.

• Winkeltje  met dagelij ks vers brood, broodjes en ander gebakken lekkers (bestel wat je graag wil 

hebben), kranten en meer producten die je dagelij ks gebruikt.

• Eetcafé  met terras. Je kunt lunchen, a la carte eten, iets drinken, frites of pizza afh alen.

• Verwarmd zwembad met 30 meter lange waterglij baan, apart kinderbad, ook verwarmd.

• Grote speeltuin met piratenschip, klimtorens, waterspeelgoed en meer.

• Groot sportveld waar je kunt voetballen, volley-ballen, tennissen of  jeu-de-boulen.

• Wasserette
• Animatieteam

Accommodatie op maat:
• 200 kampeerplaatsen waarvan ruim 100 met privé-sanitair (deels ook met douche). Alle plaatsen beschikken over 6 

ampère elektra, er zij n ook plekken met CAI en/of water

• Chalets en stacaravans (4- of 6-persoons)

• Safaritent (6-persoons): volledig ingericht met lekkere bedden, een keuken en een badkamer 

• Tentvilla (6-persoons): de meest luxe manier van kamperen

• Camperplaatsen

• Camperservicepunt

• Trekkershutten (4-persoons)
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De omgeving van De Bosgraaf kent een van de grootste attractiedichtheden van Europa.
Natuur: De Veluwe met bos, heide, zandverstuivingen, een schaapskooi en Nationaal Park De Hoge Veluwe, het IJssel-

landschap.

Steden: Apeldoorn, Deventer, Zutphen en Arnhem. 

Attractieparken: o.a. De Apenheul, Julianatoren, Burgers’ Zoo en Het Openluchtmuseum. 

Grenzend aan de camping: bos (wandel-, fiets-, mountainbikeroutes), een 18-holes golfbaan, de Veluwse stoomtrein, 

het historische kanaal tussen Dieren en Hattem (kanoverhuur)

En zóveel meer: surfen op recreatieplas Bussloo, kunst bekijken in het Kröller-Müller Museum, vissen in het kanaal of 

bij de IJssel, een Veluwse avondmarkt bezoeken (hoogseizoen), naar de sauna (Bussloo), spelen in Klimbos Veluwe of 

wandelen op een Klompen- of Blotevoetenpad.

Dit zeggen onze bezoekers:

‘Mooie camping, schoon, vriendelijke mensen’

‘Ideaal: privé-sanitair’

‘De omgeving sprak ons bijzonder aan; 

wij komen zeker terug’ 

‘Schoon, ruim en rustig’

‘Heel kindvriendelijk, voor herhaling vatbaar’

‘De safaritent is hartstikke mooi’

‘De kinderen hebben zich geweldig vermaakt’

‘Complimenten voor de behulpzame receptie’

‘Zelfs wanneer het druk is, ervaar je dat niet zo’

‘Prettig, geen blaffende honden’

‘Wij komen alleen al terug voor 

de hartelijke ontvangst’

‘De ligging van de villatent is heel mooi en rustig’

 ‘Gezellige camping, niet te kolossaal’
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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! 
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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


