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Prachtig gelegen
in de Veluwse bossen!

De Hertshoorn
Veluwe



Op deze stijlvolle, parkachtig aangelegde camping 
kunnen gezinnen met kinderen zich prima vermaken. 
Er zijn meer dan 20 speelhofjes, een grote speeltuin, 
een Rotswaterspeeltuin en een Speelzolder (binnen). 
Bovendien organiseert het recreatieteam tijdens de 
reguliere schoolvakanties heel veel leuke en spannende 
thema-activiteiten voor kinderen maar ook voor tieners. 

Buiten de schoolvakanties kunnen rustzoekers prima 
bij ons uit de voeten: we liggen tegen het Speulder- en 
Sprielderbos aan. Vanaf de camping fi ets of wandel 
je zó het bos in en kun je edelherten, reeën en zwijnen 
tegenkomen.  

Op de camping vind je kampeerplaatsen voor toercaravans, 
tenten, campers en vouwwagens. Daarnaast vind je op de 
camping ook diverse bijzondere verhuuraccommodaties. 

En dit net even buiten het pittoreske dorpje Garderen. 
Het afwisselende, parkachtige terrein heeft veel velden èn 
individuele plaatsen. De camping is 10ha. groot.

De camping is autovrij en honden zijn niet toegestaan. Er 
zijn 4 moderne, vloerverwarmde sanitairgebouwen (met 
magnetron voor babyfl esjes!), er is een grote speeltuin, 
een binnen- en buitenzwembad met een familie glijbaan 
en een unieke Rotswaterspeeltuin.

Ook vind je er een supermarkt met uitgebreid assortiment, 
een cafetaria en een gezellig restaurant met een speelhoek 
voor de allerkleinsten. 

Bovendien de grootste  Speelzolder van Nederland die 
tijdens de schoolvakanties geopend is, zodat bij slecht 
weer de kinderen lekker binnen kunnen spelen!

Een heerlijke plek voor kinderen èn volwassenen
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De kinderen willen niet weg….
…omdat er zóveel leuke activiteiten worden georganiseerd 
tijdens de reguliere vakantieperiodes! Van Kni-Kna-Knut-
selen tot Levend Stratego, van Dreutelpret tot een gezellig 
kampvuur. En dit allemaal tijdens een spannend thema-
verhaal! Ook de tieners willen graag blijven op de camping. 
Samen met hen wordt het programma samengesteld met 
activiteiten als boogschieten, dirtboarden en lasergamen. 
Daarnaast is er voor de tieners ook een speciale ruimte, de 
High-School-Home waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Voor 
de zomeractiviteiten hebben we van de ANWB zelfs de In-
novatie Award ontvangen!

Op de meeste kampeerplaatsen…
…vind je 10 ampère elektra, kabelaansluiting, een water-
kraan en een afvoerputje. Er zijn een paar plaatsen 
met 4 ampère elektra. Bovendien zijn er meer dan 
20 speelhofjes, zodat je vanaf veel kampeerplaatsen 
de kinderen in de gaten kunt houden. Niet alle 
kampeerplaatsen zijn hetzelfde: de één ligt op een ruim 
veld en de andere plaats is omzoomd door bossages. Dit 
komt door het afwisselende terrein, wat een gezellige, 
natuurlijke en gemoedelijke sfeer geeft.
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Familie Licht

Putterweg 68-70, 3886 PG Garderen

Telefoon +31 (0)577 - 46 15 29

Email hertshoorn@ardoer.com

Internet www.ardoer.com/hertshoorn
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 Slagboom
A  Milieustraat
B  Bagagewagentjes
CS  Camperstation
CV Camperveld
F Werkplaats
G  Privéwoning
H  Transformatorhuisje
L  Supermarkt
M Beheerderswoning
P  Grote Speeltuin
Q Rotswaterspeeltuin
R Receptie
S  ‘t Speuldarp
TTT  ToverTipiTheater
W  Jeu de Boulesbaan
X  Recreatieruimte ‘Elfenhuys’
Y High School Home
 Dierenverblijf
 Snackbar
 Fietsenverhuur
 Wasserette
 Restaurant
 Speeltuin
 Sanitairgebouw
 Tennisbaan
 Voetbalveld
 Afvalcontainers
 Kinderbadjes buiten
 Zwembad overdekt
 Comfortplaatsen
 Artcamp (1x)
 Boomtenten (3x)
 Safaritenten (11x)
 Veranda-chalets (3x)
 Zwerfhutten (2x)
 Woudlodges (4x)
 Aanrijroute

I  Slak
II  Egel
III  Eekhoorn
IV  Hertje
V  Duif
VI Haan
VII  Kikker
VIII  Muis
IX  Lieveheersbeestje
X  Konijn
XI  Varken
XII  Eend
XIII  Vlinder
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 Basisplaatsen
I  Slak
II  Egel
III  Eekhoorn
IV  Hertje
V  Duif
VI  Haan
VII  Kikker
VIII  Muis
IX  Lieveheersbeestje
X  Konijn
XI  Varken
XII  Eend
XIII  Vlinder

www.ardoer.com/hertshoorn

Camping
De Hertshoorn

4



Boomtent (3)
In onze Boomtenten kunnen max. 2 volwassenen en 2 kinderen slapen. 
Incl. matrassen (bedekken de gehele bodem), lampje en picknicktafel en 
stopcontact buiten.

Zwerfhut (2)
De 2 Zwerfhutten hebben 2 stapelbedden, 4 kussens, er is verwarming, 
een 2-pits gaskookstel, 1 tafel met 4 stoelen en een picknicktafel (buiten). 
Bovendien is er een speelhofje op het veldje.

Artcamp (1)
In Artcamp kunnen max. 4 volwassenen en 4 kinderen (> 6 jr.) overnachten. 
Er is een complete inventaris aanwezig, incl. loungeset en een picknicktafel 
buiten. De 2 bovenste bollen zijn om in te slapen, de onderste om in te koken, 
eten, etc.

Woonwagen ‘Uit de sleur’ (1)
In onze woonwagen ’Uit de sleur’ waan je je even terug in de tijd van 
Pipo de Clown en Mamaloe. Complete inventaris is aanwezig en voor 4 
pers. slaapruimte. De woonwagen kunnen wij op (bijna) elke gewenste 
kampeerplaats plaatsen!

Veranda-chalet (3)
Deze Veranda-chalets zijn geschikt voor max. 6 personen. Compleet ingericht 
met 3 slaapkamers, een badkamer met douche en toilet, een fi jne keuken met 
vaatwasser en een ruime veranda waar het heerlijk buiten genieten is!

Safaritent (11)
In deze ruime, luxe Veluwse Safaritenten kom je pas echt tot rust: met een 
bad op pootjes en eigen toilet! Bovendien is het compleet ingericht voor max. 
6 personen.

Woudlodge (4)
Onze Woudlodges beschikken over 2 slaapkamers. Eén slaapkamer met een 
2-persoonsbed en een slaapkamer met stapelbed en een 1-persoonsbed. 
Een badkamer met douche en toilet, zithoek, eettafel en een compleet 
ingericht keukenblok met 4 gaspitten, koelkast, vaatwasser, Senseo-apparaat 
en een magnetron.

Kijk voor de inventaris op onze website.
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Adresgegevens
Camping De Hertshoorn
Putterweg 68-70 | 3886 PG Garderen
Tel. +31-(0)577-46 15 29
hertshoorn@ardoer.com
www.ardoer.com/hertshoorn

Vanaf de camping…
… loop je zó het Speulder- en Sprielderbos in. Ofwel: het 
bos van de dansende bomen. Het eeuwenoude oerbos 
is één van de oudste en mooiste bossen van Nederland. 
Heerlijk om in te fi etsen en te wandelen en natuurlijk op 
zoek te gaan naar herten, dassen of wilde zwijnen. 
Hou je van spanning en hoogtes, dan kun je terecht in het 
hoogste en veiligste klimbos van Nederland wat tegenover 
de camping ligt! Wil je liever echt even een dagje uit, dan hoef 
je niet ver te rijden. In een straal van 20 kilometer vanaf de 
camping vind je het Dolfi narium in Harderwijk en de Apenheul, 
Paleis Het Loo en de Julianatoren in Apeldoorn. 

Ons restaurant….
…“de Wildebras” is de huiskamer van de camping, een 
plek om op een gemoedelijke en ontspannen manier te 
genieten. Het unieke van ons restaurant is onze mooie,  
grote Speelzolder voor kinderen (170 m2), met bioscoop, 
gamecafé en nog veel meer! Wil je graag een drankje op 
het terras, of gemoedelijk dineren? Bij ons staan diverse 
aantrekkelijk geprijsde gerechten op de kaart, heerlijke 
plates, steenovenpizza’s en ambachtelijke pannenkoeken.

Meer informatie? www.restaurantdewildebras.nl
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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 familie-
vakantieparken 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. 

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

Ardoer App!

Bijzondere
accommodaties

Grote variatie
kampeerplaatsenMeer 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!

Akkertien

Noorder Sandt

Hertshoorn

Paardekreek

Wije Werelt

Duinoord

Noorder Sandt



Eerlijk in prijs Hoge kwaliteitGeen reserveringskosten Kinderen tot 2 jaar gratis
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Drenthe
1   Diana Heide
2   Reeënwissel

Limburg
1  Heldense Bossen 

Noord-Holland
1   Noorder Sandt
2   Sint Maartenszee
3   Tempelhof

Brabant
1   Ullingse Bergen

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

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

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!

Noord-Holland; heerlijk en zonnig!

Gelderland; verrassend en bloeiend!

Brabant; veelzijdig en bourgondisch!

Zeeland; authentiek en gastvrij!

Limburg; onvergetelijk en mooi!

Drenthe; sportief en natuurlijk!


