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Centraal gelegen
met de Veluwe als achtertuin!



Centraal gelegen, met de Veluwe als achtertuin
Vakantie, lang of kort, er even helemaal uit zĳ n. Genieten 

van de natuur, van het buiten zĳ n en toch alle denkbare 

comfort bĳ  de hand hebben. Gezelligheid, gastvrĳ heid 

en een ontspannen sfeer. Dat zĳ n de ingrediënten van 

Vakantiepark Ackersate, een eigentĳ ds 5-sterrenbedrĳ f 

waar het familiekarakter centraal staat. 

Vakantiepark Ackersate is een plek waar je jezelf kunt 

zij n. Een mooi aangelegd terrein met veel groen, ruime 

plaatsen en verharde wegen waar nodig, vormen het 

uiterlij k van ons park. Vakantiepark Ackersate heeft 

allerlei prachtige faciliteiten, inclusief overal wifi , zodat je 

verblij f een toptij d is.

We zij n gemakkelij k bereikbaar: centraal in Nederland, 

aan de rand van de Veluwe, net buiten het gezellige dorp 

Voorthuizen. Een prachtige omgeving waar je te voet, 

met de fi ets en met de auto alle kanten op kunt. Juist de 

ligging in het groen en toch dicht bij  verschillende steden 

en dorpen maakt Ackersate zo ideaal.

Zwembad 
Twee spannende superglij banen, ontspannen in de 

whirlpool, relaxen op het zonneterras, baantjes trekken 

in het recreatiebad, een spartelbad voor de allerkleinsten 

en nog meer vind je in ons overdekte zwembad. Bij  

mooi weer kan het dak worden opengeschoven. In ons 

verwarmd buitenbad zoef je door de stroomversnelling, 

geniet je van een massagewand en dans je over de 

bruisplaat. Zwemplezier voor jong en oud. Voor ouderen 

is het zwembad elke dag van 8:30-10:00 uur geopend 

voor het trekken van baantjes.

Spelen, sporten en recreatie
De jongere kids kunnen spelen in de speeltuinen, het 

speelbos of de Watervallei! De oudere jeugd kan zich uitleven 

op het voetbalveld, pannaveld of volleybalveld. Vakantiepark 

Ackersate heeft ook poolbiljarts, tafeltennistafels, een 

eigen midgetgolfb aan en een spectaculair outdoor 

trampolinepark! Tegen betaling mag gebruik gemaakt 

worden van de naast de camping gelegen tennisbanen.
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De schoolvakanties worden voor ieder kind en iedere 

jongere nog leuker dankzij  ons recreatieteam. Het is altij d 

weer wat anders: droppings, spelletjes, kindertheater, 

fi lmavonden en sportwedstrij den! Ook voor de 

oudere jeugd en de volwassen worden er activiteiten 

georganiseerd. Denk eens aan klaverjasavonden, bingo 

of activiteiten buiten het park.

Zeumeren
Op loopafstand van Vakantiepark Ackersate ligt 

recreatieplas Zeumeren. Een vrij  toegankelij k gebied 

voor een heerlij k dagje strand, spelen in het zand, een 

wandeling om de plas of waterskieën/wakeboarden op 

de spannende waterskibaan. En is het weer een keertje 

minder, dan kunnen de kids uren spelen in het overdekte 

avonturenparadij s Schateiland.

Horeca en winkel
Bij  de receptie vind je onze winkel. Hier hebben wij  een 

ruim assortiment, vers gebakken broodjes, verse jus ‘d 

orange en natuurlij k de ochtendkrant. 

Op Ackersate hebben we een modern restaurant, het 

Karrewiel, waar onze kok een heerlij ke en kwalitatief 

goede maaltij d op tafel zet. Lekker op je eigen plek 

je maaltij d verorberen? Kom een snack halen bij  de 

snackbar of bestel een pizza in de winkel. Bij  de ij scorner 

is lekker ij s of een heerlij ke sorbet verkrij gbaar. 

Kamperen
Kom kamperen op één van onze 200 kampeerplaatsen 

die autovrij  zij n. Kies voor een comfortplaats (±100 m2), 

een comfortplaats XL (±130 m2) of een comfortplaats 

XL+ (±130 m2 met privé sanitair). Onze kampeerplaatsen 

hebben een aansluiting voor televisie, elektra van 10 

Ampère en een water- en vuilwaterafvoer aansluiting. 

De sanitaire voorzieningen zij n bij  ons ‘5-sterren’ 

toiletgebouwen die aan de rand van de kampeervelden 

liggen. De gebouwen worden verwarmd en de douches 

zij n gratis.

Vaste plaatsen
Wil je regelmatig naar Ackersate komen en genieten van 

een paar dagen heerlij k buiten zij n? Dat kan! Wij  hebben 

plaatsen beschikbaar voor een stacaravan of chalet. 

Laat je eens informeren over de mogelij kheid tot aanschaf 

van een mooi chalet. Ook worden er regelmatig gebruikte 

caravans en chalets te koop aangeboden. Hou onze site 

daarvoor in de gaten.

Seniorenarrangementen
Vakantiepark Ackersate biedt speciale reizen, 

verzorgde vakanties voor senioren. Een week met 

5-sterren verzorging waarin wij  alle aandacht aan 

u schenken. Wij  organiseren speciaal voor u een 

gevarieerd weekprogramma met bustochten, uitstapjes, 

entertainment en avondactiviteiten, waar u naar 

behoefte aan kunt deelnemen. U verblij ft in uw eigen 

‘rollatorvriendelij ke’ bungalowchalet en nuttigt alle 

maaltij den in ons restaurant.

Verblĳ fsaccommodaties
Genoeg mogelij kheden om jouw vakantie tot een feestje 

te maken bij  Vakantiepark Ackersate! Verblij f in onze 

luxe vakantievilla’s of kies voor glamping! Bekij k op de 

volgende pagina’s alle verblij fsaccommodaties.
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Hotel chalet (25 m2) – 2 pers.
Een volledig ingericht Hotelchalet met studio 

indeling en cv. Het chalet heeft een keuken met 

combi-oven en een badkamer met douche en 

toilet. Een kinderbedje past in de kamer. Het 

Hotelchalet heeft standaard opgemaakte 

bedden en een handdoekenpakket. Optioneel 

is een ontbijtpakket bij te boeken.

Vakantievilla (70 m2) – 6 pers.
Luxe, volledig ingerichte woning met cv, 3 

slaapkamers (1 met stapelbed), badkamer met 

douche en apart toilet, keukenhoek met combi-

oven, quooker en afwasmachine. De bungalows 

hebben een ruim overdekt terras (veranda) en 

een 2e tv in een slaapkamer. Kinderbedje kan 

bijgeplaatst worden in een slaapkamer.

Vakantievilla (60 m2) – 4 pers.
Luxe, volledig ingerichte woning met cv, 2 

slaapkamers (geen stapelbedden), badkamer 

met douche en apart toilet, keuken met 

combi-oven, quooker en afwasmachine. Deze 

bungalows hebben een ruim overdekt terras en 

een tweede tv in een slaapkamer. Kinderbedje 

kan bijgeplaatst worden in een slaapkamer.

Veranda bungalowchalet (50 m2) – 4 pers.
Luxe, volledig ingerichte woning met cv, 2 

slaapkamers, badkamer met toilet en douche, 

keukenhoek met magnetron. Deze bungalows 

hebben een ruim overdekt terras (veranda). 

Kinderbedje kan bijgeplaatst worden in een 

slaapkamer.

Bungalowchalet (50 m2) – 4 pers.
Luxe, volledig ingerichte bungalowchalet 

voor vier personen met cv, 2 slaapkamers 

(geen stapelbedden), badkamer met toilet 

en douche en keuken met magnetron. 

Kinderbedje kan bijgeplaatst worden in een 

slaapkamer.

Luxe stacaravan (30 m2) – 4 pers.
Een stacaravan voor vier personen met 

gashaard in de woonkamer, 2 slaapkamers 

(1 met stapelbed), badkamer met douche 

en toilet en keuken met magnetron. Rustig 

gelegen op het stacaravanpark, iets verder van 

de centrale voorzieningen. Kinderbedje kan 

niet worden bijgeplaatst in een slaapkamer.

Vallei chalet (45 m2) – 4 pers.
Luxe ingericht chalet voor vier personen 

met cv, 2 slaapkamers (1 met stapelbed), 

een badkamer met toilet en douche en 

een keuken met combi-oven. Vanaf de 

Valleichalets is er uitzicht op de ‘Watervallei’. 

Een kinderbedje kan niet worden bijgeplaatst 

in een slaapkamer.

Bungalowchalet + (50 m2) – 4 pers.
Luxe, volledig ingerichte woning met cv, 2 

slaapkamers (geen stapelbedden), badkamer 

met toilet en douche, keukenhoek met combi-

oven en afwasmachine. Kinderbedje kan 

bijgeplaatst worden in een slaapkamer.

Bosvilla (70 m2) – 6 pers.
Luxe, volledig ingerichte woning met cv, 3 

slaapkamers (1 met stapelbed), badkamer 

met douche en apart toilet, keukenhoek met 

kookeiland, combi-oven en afwasmachine en 

een 2e tv in een slaapkamer. Kinderbedje kan 

bijgeplaatst worden in een slaapkamer.

Veranda bungalow-chalet (67 m2) – 6 pers.
Luxe bungalow met cv, 3 slaapkamers (1 

kamer met stapelbed), moderne keuken met 

combi-oven en afwasmachine, badkamer met 

douche en apart toilet. Deze bungalowchalets 

hebben een ruim overdekt terras (veranda). 

Kinderbedje kan bijgeplaatst worden in een 

slaapkamer.
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Geschakelde bungalow (70/140 m2) - 6/12 p.
Een ruime bungalow ingericht voor 6 personen. 

De bungalow heeft cv, 3 slaapkamers (1 

met stapelbed), keuken met combi-oven en 

afwasmachine, een badkamer met douche 

en apart toilet. Kinderbedje kan bij geplaatst 

worden in een slaapkamer. Door middel van 

het openen van een geluidsdichte tussenwand 

ontstaat de 12 persoons bungalow.

SCHUIFWAND

Tentvilla (60 m2) – 6 pers.
Glamping! Deze glamping tentvilla heeft 

een ingerichte keuken en zithoek, verwarmd 

door een gashaard, een overdekt terras, 3 

slaapkamers (1 kamer met stapelbed) en 

een badkamer met eigen douche en toilet. 

Honden zij n hier toegestaan. Een kinderbedje 

kan in een slaapkamer worden bij geplaatst.

Bosrand chalet (50 m2) – 6 pers.
Deze luxe bosrandchalets met cv hebben 3 

slaapkamers (2 kamers met stapelbed), een 

badkamer met toilet en douche en een keuken 

met combi-oven. Honden zij n toegestaan en 

een kinderbedje kan bij geplaatst worden in 

een slaapkamer.

Bungalowchalet + (63 m2) – 6 pers.
Deze luxe bungalowchalets zij n voorzien van 

cv en hebben 3 slaapkamers (1 kamer met 

stapelbed), een badkamer met douche en 

apart toilet en een keuken met combi-oven en 

vaatwasser. Een kinderbedje kan bij geplaatst 

worden in een slaapkamer.

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! 

Safaritent (20 m2) – 6 pers.
Glamping! De safaritent heeft 2 slaapkamers 

(2 stapelbedden), een keuken, ingericht met 

watertappunt naast de tent, een gezellige 

zithoek, elektrische kachel en een overdekt 

terras met zitruimte. U kunt gebruik maken van 

ons moderne sanitairgebouw. Kinderbedje kan 

niet worden bij geplaatst in een slaapkamer.
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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


