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De Jutberg: Natuurlijk Avontuurlijk!
Op pad met de Jutbergranger en daarbij wildspotten

Natuurlijk kamperen met alle comfort

achter de camping, avonturen beleven met het

Op de Jutberg zijn mooi gelegen boskampeerplaatsen,

recreatieteam. Of wat dacht je van kilometers

voorzien van tv-aansluiting water, afvoer en elektra (6

Natuurlijk ﬁetsen of Avontuurlijk mountainbiken over

Ampere). Op deze comfortplaatsen (C en T plaatsen) kun

de Veluwezoom, het bezoeken van Hanzesteden als

je gebruik maken van het gratis aanwezige wiﬁ-netwerk.

Doesburg, Zutphen en Bronkhorst. Het kan allemaal

Natuurplaatsen zijn er voor wie houdt van het echte

als je verblijft op familiecamping De Jutberg midden in

boskamperen. Deze “N” plaatsen liggen uniek aan de rand

de Veluwse bossen.

van het bos.
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Huuraccomodaties
In de bijzondere huuraccomodaties van De Jutberg is

personen. De chalets staan ook direct langs de rand van

het goed toeven voor iedereen die van de natuur en van

Nationaalpark de Veluwezoom.

avontuur houdt. En… privacy gegarandeerd.
Het Verandachalet is compleet en comfortabel ingericht
Veluwezoomlodge

en is voorzien van: combimagnetron, afwasmachine,

Direct aan de bosrand liggen de ruime Veluwezoomlodges.

badkamer met ruime douche, relaxzithoek, loungeset

Deze comfortabele 4-persoons lodges beschikken over

onder de veranda, 3 slaapkamers waarvan 1 met een

alles om je verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. De

éénpersoonsbed dat om te bouwen is tot veilig kinderbedje.

grote ramen halen de Veluwezoom bijna bij je naar binnen!
Om echt goed te ontspannen is dit type chalet voorzien

Chalet

van vaatwasser en eigen veranda.

Deze volledig ingerichte chalets zijn voorzien van o.a.
magnetron,

ﬂatscreentelevisie

met

radio

en

gratis

Verandachalet

draadloos internet en zijn geschikt voor 4 of 5 personen.

De sfeervol ingerichte Verandachalets zijn geschikt voor 6

Deze chalets liggen op mooie plaatsen op de camping.
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Bijzonder overnachten…? De Pod

Deze echte tipitenten geven je de mogelijkheid om heerlijk

Wil je avontuurlijk overnachten in een robuuste slaapplek?

vakantie te vieren zonder te moeten sjouwen en bouwen.

Helemaal één met de natuur en toch de luxe van een

De ruime tipi staat al voor je klaar bij aankomst! De tent is

heerlijk warm bed, privétoilet en een buitenkeuken? Dan

voorzien van 5 bedden, een koelkast en kook- en eetgerei

is de Pod iets voor jou!! Ideaal als verblijfplaats na een

in de buitenkeuken. De tenten bieden plaats aan maximaal

lange afstandswandeling of als je wilt uitrusten na de 50

5 personen. Met lekker veel leefruimte om de tenten zijn

km mountainbikeroute die je geﬁetst hebt.

het bij uitstek geschikte plekken voor een vakantie met “net
even meer” avontuur. Neem wel je eigen slaapzak mee.

Safaritent
Lekker echt avontuurlijk tent kamperen zonder gesjouw en

Eeterij de Jutberg

met de luxe van een echt bed! Deze safaritent is voorzien

Bij Eeterij de Jutberg kun je sfeervol genieten in

van een tweepersoonsbed en een stapelbed en is

vakantiestemming van een ontbijt, lunch, diner of een

daardoor geschikt voor 4 personen. Ook aan kookspullen

lekker verse bak koﬃe. Bij warm weer kun je genieten van

hoef je niet te denken. Deze tent is namelijk voorzien van

het zonnetje op het terras en bij koud weer stoken we de

een buitenkeuken onder de veranda. In deze keuken vind

kachel nog eens extra op.

je ook alle kookbenodigdheden en natuurlijk borden en
Spar campingwinkel

bestek.

In ons Spar campingwinkeltje is alles te koop voor een
Tipi time

lekker vers ontbijtje, eenvoudige maaltijd en voor de

Wat is er nu leuker om een keer indiaantje te spelen in je

lekkere trek. Tandenborstel vergeten? Geen probleem, ook

vakantie? Niets toch?? Dat kan op de Jutberg! Spannend

die hebben we voor je, samen met vele andere “vergeten”

overnachten of gewoon een dagje in de tent, het kan allebei.

boodschappen.
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Vakantie

vieren op jouw manier
Zwembad
Zin in een verfrissende duik? Neem dan snel een kijkje
in ons leuke zwembad. De kleintjes vermaken zich prima
met de spuitende dolﬁjn in het peuterbad en de groteren
plonzen in het grote bad, met glijbaan en massagestralen.
In de ochtend kun je op speciale tijden rustig je baantjes
trekken. Met het weer hoef je geen rekening te houden want
het zwembad heeft een openschuifbaar dak! Bij mooi weer
kun je uiteraard van het zonnetje genieten op de ligweide.
Op vakantie met je hond
Op de Jutberg kan dat. Over het hele park zijn honden
toegestaan, mits aangelijnd. Doordat je aan alle kanten het
bos in kunt lopen is het extra leuk om er met je hond er op
uit te trekken. Wil je je hond lekker los laten lopen? Dan kan
dat in het aan de camping grenzende honden losloopgebied.
Gratis Wifi
Op het grootste gedeelte van de camping kun je gratis
gebruik maken van draadloos internet.

Adresgegevens
Vakantiedorp De Jutberg
Jutberg 78 | 6957 DP Laag-Soeren
Tel. +31-(0)313-619220
jutberg@ardoer.com
www.ardoer.com/jutberg
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Noorder Sandt

Bijzondere
accommodaties

Welkom bij Ardoer.com!

Akkertien

Ardoer.com is een samenwerkingsverband tussen
zelfstandige familievakantieparken op de mooiste plekken
van Nederland.
Kwaliteit en gastvrijheid staan bij ons hoog in het vaandel.
Naast goede en bijzondere faciliteiten vind je veel diversiteit
bij de Ardoer parken. Want waar de één het liefst de
rust opzoekt rond de tent of caravan, wil de ander juist
er op uit en overnachten in een luxe of avontuurlijke
verhuuraccommodatie. Bij de unieke Ardoer.com familievakantieparken vind je het allemaal en met de kwaliteit
en persoonlijke service die je mag verwachten van een
gastheer of gastvrouw met hart voor hun gasten.

Noorder Sandt

Hertshoorn

En omdat ieder park uniek is met een eigen karakter,
raak je bij Ardoer nooit uitgekeken!

Paardekreek

Ardoer App!

Wije Werelt

Meer informatie en tarieven vind je op onze website. De
Ardoer app is een handig hulpmiddel voor tijdens je vakantie
bij een Ardoer vakantiepark; download de app gratis!
Wil je leuk nieuws volgen en ben je fan van Ardoer?
Like ons via www.facebook.com/ardoer!

Grote variatie
kampeerplaatsen

Duinoord

www.ardoer.com
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Gelderland
1 Ackersate
2 Bosgraaf
3 Haeghehorst
4 Hertshoorn
5 Jutberg
6 Wije Werelt
7 Rotonde
8 Zandhegge

Drenthe
1 Diana Heide
2 Reeënwissel

Brabant
1 Ullingse Bergen
Overijssel
1 Akkertien op de Voorst
2 Rheezerwold
3 Holterberg
4 Noetselerberg
5 Kaps

Limburg
1 Heldense Bossen
Noord-Holland
1 Noorder Sandt
2 Sint Maartenszee
3 Tempelhof

Zeeland
1 Duinoord
2 Ginsterveld
3 International
4 Julianahoeve
5 Meerpaal
6 Ons Buiten
7 Paardekreek
8 Pekelinge
9 Scheldeoord
10 Westhove
11 Wijde Blick
12 Zeeuwse Kust
13 Zwinhoeve

Overijssel; fantastisch en gemoedelijk!
Drenthe; sportief en natuurlijk!

Noord-Holland; heerlijk en zonnig!
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Gelderland; verrassend en bloeiend!
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Brabant; veelzijdig en bourgondisch!
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Zeeland; authentiek en gastvrij!
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Limburg; onvergetelijk en mooi!
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Geen reserveringskosten

Eerlijk in prijs

Hoge kwaliteit

Kinderen tot 2 jaar gratis

