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gevarieerd weekprogramma met bustochten, uitstapjes,

goede maaltijd op tafel zet. Lekker op je eigen plek

entertainment en avondactiviteiten, waar u naar

Ackersate

biedt

speciale

reizen,

Vakantie, lang of kort, er even helemaal uit zĳn. Genieten

Zwembad

je maaltijd verorberen? Kom een snack halen bij de
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volgende pagina’s alle verblijfsaccommodaties.

plaatsen en verharde wegen waar nodig, vormen het
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allerlei prachtige faciliteiten, inclusief overal wiﬁ, zodat je
verblijf een toptijd is.

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

We zijn gemakkelijk bereikbaar: centraal in Nederland,

speelbos of deWatervallei! De oudere jeugd kan zich uitleven

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

op het voetbalveld, pannaveld of volleybalveld. Vakantiepark

Voorthuizen. Een prachtige omgeving waar je te voet,

Ackersate heeft ook poolbiljarts, tafeltennistafels, een

met de ﬁets en met de auto alle kanten op kunt. Juist de

eigen midgetgolfbaan en een spectaculair outdoor

ligging in het groen en toch dicht bij verschillende steden

trampolinepark! Tegen betaling mag gebruik gemaakt

en dorpen maakt Ackersate zo ideaal.

worden van de naast de camping gelegen tennisbanen.

2 | Vakantiepark Ackersate

www.ardoer.com/ackersate | 3

Hotel chalet (25 m2) – 2 pers.

Bungalowchalet (50 m2) – 4 pers.

Een volledig ingericht Hotelchalet met studio

Luxe, volledig ingerichte bungalowchalet

indeling en cv. Het chalet heeft een keuken met

voor vier personen met cv, 2 slaapkamers

combi-oven en een badkamer met douche en

(geen stapelbedden), badkamer met toilet

toilet. Een kinderbedje past in de kamer. Het

en douche en keuken met magnetron.

Hotelchalet heeft standaard opgemaakte

Kinderbedje kan bijgeplaatst worden in een

bedden en een handdoekenpakket. Optioneel

slaapkamer.

is een ontbijtpakket bij te boeken.
Vakantievilla (60 m2) – 4 pers.

Luxe stacaravan (30 m2) – 4 pers.

Luxe, volledig ingerichte woning met cv, 2

Een stacaravan voor vier personen met

slaapkamers (geen stapelbedden), badkamer

gashaard in de woonkamer, 2 slaapkamers

met douche en apart toilet, keuken met

(1 met stapelbed), badkamer met douche

combi-oven, quooker en afwasmachine. Deze

en toilet en keuken met magnetron. Rustig

bungalows hebben een ruim overdekt terras en

gelegen op het stacaravanpark, iets verder van

een tweede tv in een slaapkamer. Kinderbedje

de centrale voorzieningen. Kinderbedje kan

kan bijgeplaatst worden in een slaapkamer.

niet worden bijgeplaatst in een slaapkamer.

Vallei chalet (45 m2) – 4 pers.

Vakantievilla (70 m2) – 6 pers.

Luxe ingericht chalet voor vier personen

Luxe, volledig ingerichte woning met cv, 3

met cv, 2 slaapkamers (1 met stapelbed),

slaapkamers (1 met stapelbed), badkamer met

een badkamer met toilet en douche en

douche en apart toilet, keukenhoek met combi-

een keuken met combi-oven. Vanaf de

oven, quooker en afwasmachine. De bungalows

Valleichalets is er uitzicht op de ‘Watervallei’.

hebben een ruim overdekt terras (veranda) en

Een kinderbedje kan niet worden bijgeplaatst

een 2e tv in een slaapkamer. Kinderbedje kan

in een slaapkamer.

bijgeplaatst worden in een slaapkamer.

Veranda bungalowchalet (50 m2) – 4 pers.

Bosvilla (70 m2) – 6 pers.

Luxe, volledig ingerichte woning met cv, 2

Luxe, volledig ingerichte woning met cv, 3

slaapkamers, badkamer met toilet en douche,

slaapkamers (1 met stapelbed), badkamer

keukenhoek met magnetron. Deze bungalows

met douche en apart toilet, keukenhoek met

hebben een ruim overdekt terras (veranda).

kookeiland, combi-oven en afwasmachine en

Kinderbedje kan bijgeplaatst worden in een

een 2e tv in een slaapkamer. Kinderbedje kan

slaapkamer.

bijgeplaatst worden in een slaapkamer.

Bungalowchalet + (50 m2) – 4 pers.

Veranda bungalow-chalet (67 m2) – 6 pers.

Luxe, volledig ingerichte woning met cv, 2

Luxe bungalow met cv, 3 slaapkamers (1

slaapkamers (geen stapelbedden), badkamer

kamer met stapelbed), moderne keuken met

met toilet en douche, keukenhoek met combi-

combi-oven en afwasmachine, badkamer met

oven en afwasmachine. Kinderbedje kan

douche en apart toilet. Deze bungalowchalets

bijgeplaatst worden in een slaapkamer.

hebben een ruim overdekt terras (veranda).
Kinderbedje kan bijgeplaatst worden in een
slaapkamer.

4 | Vakantiepark Ackersate

www.ardoer.com/ackersate | 5

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 zijn toegestaan en
een kinderbedje kan bijgeplaatst worden in
een slaapkamer.

Bungalowchalet + (63 m2) – 6 pers.
Deze luxe bungalowchalets zijn 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 bijgeplaatst
worden in een slaapkamer.

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 zijn hier toegestaan. Een kinderbedje
kan in een slaapkamer worden bijgeplaatst.
Safaritent (20 m2) – 6 pers.
Glamping! De safaritent heeft 2 slaapkamers

Wĳ zĳn lid van Ardoer! Lid van zĳn van Ardoer betekent dat we voldoen aan de hoge

(2 stapelbedden), een keuken, ingericht met
watertappunt naast de tent, een gezellige

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

zithoek, elektrische kachel en een overdekt

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

terras met zitruimte. U kunt gebruik maken van
ons moderne sanitairgebouw. Kinderbedje kan

Wat is Ardoer? Ardoer is een landelĳk samenwerkingsverband van 32 kwaliteitscampings.

niet worden bijgeplaatst in een slaapkamer.

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

Geschakelde bungalow (70/140 m2) - 6/12 p.

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

Een ruime bungalow ingericht voor 6 personen.

een fĳne vakantie.

De bungalow heeft cv, 3 slaapkamers (1
met stapelbed), keuken met combi-oven en

SCHUIFWAND

afwasmachine, een badkamer met douche

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

en apart toilet. Kinderbedje kan bijgeplaatst

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

worden in een slaapkamer. Door middel van

keuze is reuze!

het openen van een geluidsdichte tussenwand
ontstaat de 12 persoons bungalow.
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Waar vind
je onze
campings?

Waarom boeken bĳ Ardoer?
Grootste aanbod aan 32 top
kwaliteitscampings in Nederland
Alle campings zĳn door onze gasten
beoordeeld met een 8.0 of hoger
Gevarieerd aanbod in kamperen
en verhuuraccommodaties
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