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Helemaal
goed!
Best Camping

Buiten zijn zoals jij dat wilt
Geen reserveringskosten
Persoonlijke gastvrijheid
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Recreatiecentrum Ackersate

Overal dichtbij én met alle denkbare comfort…
Vakantie, lang of kort, ….er even helemaal uit zijn.
Genieten van de natuur, van het buiten zijn en
toch alle denkbare comfort bij de hand hebben.
Gezelligheid, gastvrijheid en een ontspannen sfeer.
Dat zijn de ingrediënten van Ackersate, een eigentijds
5-sterrenbedrijf waar het familiekarakter centraal staat.
Ackersate is een plek waar je graag wilt zijn: een mooi
aangelegd terrein met veel groen, ruime plaatsen,
verharde wegen waar nodig. Bovendien heeft
Ackersate allerlei prachtige faciliteiten, aangepast aan
de eisen die de recreant van nu stelt, zodat je verblijf
een feestje is.
Je bent altijd welkom voor een prettig en ontspannen
verblijf in een bungalowchalet of in je eigen caravan/
tent. Wij willen het je graag naar de zin maken, want we
vinden het echt leuk dat je komt en we zullen van alles
doen om je verblijf zo aangenaam mogelijk te maken.
We zijn gemakkelijk bereikbaar: centraal in Nederland
aan de rand van de Veluwe in het buitengebied van

Voorthuizen. Een prachtige omgeving waar je zowel
te voet, met de fiets 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.
Voor elke stemming is er een bestemming. Voorthuizen
ligt op maar 5 minuten afstand van de zonovergoten
recreatieplas Zeumeren in de directe omgeving. Om ons
heen liggen uitstekende fietsroutes en wandelpaden
en met de auto ben je in een wip op de Hoge Veluwe
of bij de Randmeren. Wij durven te stellen : je bent met
recht overal dichtbij…
Voor ieder wat wils
Ackersate is een familiecentrum in hart en nieren. Er is
volop te doen en te beleven voor ouders met kinderen,
vrienden en ouderen. Iedereen kan zich naar hartenlust
uitleven in het moderne grote zwembad met allerlei
speelmogelijkheden. Spannend is de superglijbaan
en wil je wat rust dan is het goed toeven op het
zonneterras. Bij mooi weer kan het dak open boven
de baden en het terras. Je kunt er volop aan je trekken
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gemaakt worden van WIFI. Ook de hangplek bij het terras
en de ijscorner is voorzien van gratis internet.

komen in de drie baden: een spartelbad voor de kleintjes,
een bad voor de oudere kinderen en een recreatiebad voor
het trekken van baantjes (elke dag speciaal voor ouderen
van 09.00-10.30 uur!) tot het heerlijk ravotten in het water.
Wellness: Geniet van de whirlpool met het heerlijke warme
water en ontspan! Door gebruik van een vingerscan
hebben de gasten toegang tot de zwemhal.
Als de kinderen liever niet in het water spelen, kunnen
ze terecht in de centrale speeltuin en in het klim- en
speelbos. En hoor je luid gelach en gezang, dan is er een
theatervoorstelling bezig waar jong en oud van geniet. De
oudere jeugd kan terecht in een eigen gezellige ruimte
vol activiteiten zoals poolbiljarts, tafeltennis en outdoor
midgetgolf.
Internetten? Bij het zwembad kan er onbetaald gebruik

De vakantie wordt voor ieder kind en iedere jongere nog leuker
dankzij ons recreatieteam, dat tijdens de schoolvakanties
allerlei activiteiten organiseert. Het is altijd weer anders, want
er zijn zoveel mogelijkheden, zoals droppings, spelletjes,
kindertheater, filmavonden en sportwedstrijden!
Ons recreatieteam richt zich niet alleen op kinderen in
de basisschoolleeftijd, al zijn die een erg belangrijke
doelgroep. Met evenveel enthousiasme organiseren ze
ook voor de oudere jeugd veel andere evenementen,
vooral ook op sportief gebied.
Zeumeren
Een mooie recreatieplas op loopafstand van Ackersate.
Een vrij toegankelijk gebied voor een heerlijk dagje strand,
lekker luieren en spelen in het zand. Voor iedereen is het
een uitdagende omgeving met leuke activiteiten. Wat te
denken van een partijtje shortgolf?
Minder weer? Schateiland op Zeumeren is een
overdekte speelgelegenheid voor uren speelplezier en
ontdekkingstochten! Gewoon een rondje lopen met
prachtige uitzichten over het water kan ook. Dit mooie
gebied is een perfecte aanvulling op jullie vakantieplezier.
Ook voor avontuurlijke gasten biedt Zeumeren uitdaging:
een spectaculaire en spannende waterskibaan.
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Kamperen
Bij Ackersate staat comfort voorop, daarom hebben wij 140
comfortkampeerplaatsen die autovrij zijn. Ze liggen allemaal
op ruime grasvelden en als de zon schijnt kun je heerlijk bij je
tent of caravan in de zon liggen. Ook op vakantie wil je graag
privacy, dus onze plaatsen zijn ruim opgezet en bovendien
van alle gemakken voorzien. Zo heeft elke plek een aansluiting
voor kabeltelevisie en voor elektra van 6/10 Ampère. Maar
we hebben ook op elke comfortkampeerplaats een wateren vuilwaterafvoer aansluiting. Voor probleemloze afwatering
zijn de plaatsen voorzien van een grindlaag. Dat ervaren onze
gasten echt als een uitkomst, want in ons land ontkom je
niet altijd aan regen. Alle kampeervelden hebben een verhard
pad. Ideaal bij natte dagen. Uiteraard is het in deze moderne
tijd vanzelfsprekend dat je (tegen betaling) gebruik kunt
maken van ons WiFi-netwerk.
Het gevoel van comfort staat of valt met de sanitaire
voorzieningen. Dat zijn bij ons vanzelfsprekend ‘5-sterren’
toiletgebouwen die aan de rand van de kampeervelden
liggen. De gebouwen worden verwarmd, de douches zijn
gratis en voor kinderen is er speciaal kindersanitair op
kinderhoogte.
Verhuuraccommodatie
Beschik je niet over een tent of caravan of wil je eens wat
anders? Dan kun je voor een korter of langer verblijf bij
ons ook iets huren: wij hebben diverse mogelijkheden,
van 4/6-persoons bungalowchalets tot 12-persoons
bungalows. De bungalows en bungalowchalets zijn
compact gegroepeerd en liggen centraal op het mooi
aangelegde terrein. Nieuw zijn ook de moderne verandabungalow chalets voor zes-, maar ook voor 4 personen.
Seniorenarrangementen
De senior, hoe jong of oud ook, komt graag in het voor- en
naseizoen. Dan is Ackersate een fantastische uitkomst. Voor
deze mensen hebben we speciale seniorenarrangementen.
Het zijn verzorgde vakantiereizen voor senioren mét een
5-sterren hotelverzorging. Je bent er echt helemaal uit, want
je hoeft aan niets te denken. Een geweldige week waarin wij
alle aandacht aan jullie schenken! Wij organiseren dan een
gevarieerd weekprogramma met bustochten, uitstapjes,
entertainment en avondactiviteiten, waar je naar behoefte

aan kunt deelnemen. Je kunt gewoon meegaan en
genieten, want je hoeft niet te denken aan boodschappen
doen en koken, dat doen wij voor jullie! Ook de minder valide
medemens is bij Ackersate van harte welkom, want de
meeste bungalowchalets zijn ‘rollatorvriendelijk’ ingericht.
Kom fijn bij ons genieten, jullie zijn van harte welkom!
Vaste plaatsen
Wil je regelmatig naar Ackersate komen en genieten van
een paar dagen heerlijk buiten zijn? Dat kan. Wij hebben
plaatsen beschikbaar voor een stacaravan of chalet.
Het terreingedeelte heeft alle nodige voorzieningen voor
water, elektra (16 amp.) en vaste gasaansluiting. Op het
hele terreingedeelte is ook dekking van WIFI. Alle wegen
zijn verhard en de mooi aangelegde graspaden geven een
rustige uitstraling.
Laat je eens informeren over de mogelijkheid tot aanschaf
van een mooi chalet. Jij bepaalt de indeling en uitvoering
en wij leveren jouw nieuwe onderkomen ‘turn-key’ op.
Ook worden er regelmatig gebruikte caravans en chalets
te koop aangeboden.
Hou onze site daarvoor in de gaten.
Horeca en winkel
Het dorp is vlakbij, maar je wilt natuurlijk voor je natje en
je droogje ook bij ons terecht kunnen. Dat hoort ook bij
onze service. We hebben een modern restaurant waar
onze kok een heerlijke maaltijd op tafel zet, gezellig en
informeel maar wel kwalitatief zeer goed. Uiteraard ben je
ook welkom op het terras voor een drankje of een ijsje. En
wil je lekker bij of op je eigen plekje de maaltijd verorberen,
dan kom je gewoon een lekkere snack halen. Bij de
ijscorner is lekker ijs of een heerlijke sorbet verkrijgbaar. Er
gaat niets boven een heerlijk vers ijsje toch?
Bij de receptie vind je ook de nieuw opgezette ontbijtwinkel.
In deze winkel kan je elke dag terecht voor, een ruim
assortiment, vers gebakken broodjes, verse jus ‘d orange
en vanzelfsprekend de ochtendkrant. Ook die van wakker
Nederland.
Geen zin in eten koken? Bestel een pizza via de app. Deze
wordt dan bij jullie thuis gebracht!
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Verhuurmogelijkheden
Bungalowchalet 4 pers. (50 m2)
luxe, volledig ingerichte woning met
CV, 2 slaapkamers, badkamer met
toilet en douche, keukenhoek met
magnetron in ruime woonkamer.
Bungalowchalet+ idem, echter met combi oven en
afwasmachine. Wil je langer buiten zijn, huur dan de
aantrekkelijke veranda-bungalowchalets, ook voor 4
personen!
Bungalowchalet+ 6 pers. (63 m2)
luxe, volledig ingerichte woning
met CV, 3 slaapkamers (1 kamer
met een stapelbed), badkamer
met douche en apart toilet,
moderne keukenhoek met combi-oven en afwasmachine,
een ruime woonkamer. Ook veranda uitvoering.
Bungalow 6 pers. (70 m2) luxe
bungalow met CV, 3 slaapkamers
(1 kamer met een stapelbed),
moderne keuken met combi-oven
en afwasmachine. Badkamer met
douche en apart toilet. Deze bungalows zijn geschakeld
ook te huur voor 12 pers. of 14 met 2 kleintjes.
Bungalow 12 pers. (150 m2) luxe
bungalow met 6 slaapkamers,
2 badkamers, 2 toiletten en 2
keukens. Grote leefruimte met
zit- en eethoeken. Geschikt voor
12 personen of 14 met 2 kleintjes. Perfecte ligging t.o. de
speeltuin!
Compleet ingerichte luxe stacaravan (30m2) met
gashaard in de woonkamer, twee slaapkamers. Tweede
slaapkamer met stapelbed. Badkamer met douche en
toilet, keukenhoek met magnetron. Rustig gelegen op het
stacaravanpark, iets verder van de centrale voorzieningen.
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Recreatiecentrum Ackersate is lid van Ardoer.com.
Op de kwaliteitscampings van Ardoer beleef je op je
eigen manier ‘buiten’. Voor de één is dat natuurlijke
rust en ontspanning, de ander wil juist dingen doen
en beleven.
Van een tent onder de sterrenhemel tot een luxe
bungalowchalet, van kinderparadijs tot een oase
van rust. Bij de unieke Ardoer.com campings vind
je het allemaal en met de kwaliteit en persoonlijke
service die je mag verwachten van een gastheer of
gastvrouw met hart voor alle gasten.
Kijk voor meer informatie op www.ardoer.com
Adresgegevens
Recreatiecentrum Ackersate
Harremaatweg 26 | 3781 NJ Voorthuizen
Tel. +31-(0)342-471274
ackersate@ardoer.com
www.ardoer.com/ackersate
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Welkom bij Ardoer.com!
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.

Persoonlijke gastvrijheid

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

Wije Werelt

’n Kaps

Hertshoorn

Bijzondere acommodaties
Westhove

Ginsterveld

Zwinhoeve

Grote variatie in ka mpeerplaatsen
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!
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Brabant
1 Duinhoeve
2 Herperduin
3 Kienehoef
4 Klein Oisterwijk
5 Reebok
6 Ullingse Bergen
7 Witven

Drenthe
1 Diana Heide
2 Reeënwissel
Limburg
1 Heldense Bossen

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

Noord-Holland
1 Noorder Sandt
2 Sint Maartenszee

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
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1 Ackersate
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5 Jutberg
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7 Rotonde
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Uitgestrekt Z eeland

Onvergetelijk Limburg
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Geen reserveringskosten

Eerlijk in prijs

Hoge kwaliteit

Kinderen tot 2 jaar gratis

