CAMPING EN BUNGALOWPARK

DE HAEGHEHORST

Geachte gast van De Haeghehorst,

Kijkt u ook al uit naar uw vakantie met het hele gezin, een
weekend weg met vrienden of samen met uw partner….
Heerlijke vakantiemomenten: beleef ze samen op
camping en bungalowpark De Haeghehorst. Met deze
minigids geven wij een kleine voorproef van belevenissen
die uw vakantie op de Veluwe kunnen veraangenamen.
Na het lezen van deze minigids nog op zoek naar het
juiste adres voor een andere activiteit, eetgelegenheid
of bezienswaardigheid? Bij de receptie kunt u terecht
voor al uw vragen en adviseren wij u graag over leuke
vakantiebelevenissen.
Voel u thuis op de Veluwe.
Wij wensen u alvast een fijne vakantie toe!

Familie Haage en alle andere (vakantie-) medewerkers
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Natuur

Ermelose heide

Speur naar de honderden schapen uit de Ermelose
schaapskooi. Drink een lekker kopje koffie bij het
bezoekerscentrum.

Sprielder-speulder bos

Ontdek het mooi bos van de dansende bomen en beleef de
legende van het Solse Gat.

Ermelose heide
Sprielder-speulder

Beekhuizerzand

bos

Laat je betoveren door de ongerepte natuur en de eindeloze
zandvlakte.

Hulshorsterzand

Veel zand, schilderachtige bomen en mooie slingerende paden.
Bewonder het Hulshorsterzand.

Beekhuizerzand

Staverden

Het kleinste stadje van Nederland.
Bekijk het Kasteel van Staverden met gracht en tuin,
het bezoekerscentrum en het gevarieerd oud bos- en
cultuurlandschap langs de Staverdense Beek.

Radio Kootwijk

Radio Kootwijk, in de gemeente Apeldoorn, is de naam
van het voormalige zendstation. Kom eens langs!

Hulshorsterzand

Staverden

Het Aardhuis

Radio Kootwijk

Ontdek Het Aardhuis, museum en het wildpark. Er is
hier van alles te beleven voor jong en oud.

Landgoed Schovenhorst - Bostoren uitzicht

Ontdek de geheimen van de ‘wonderebomenwereld’
van Schovenhorst! Historische bomentuinen, moderne
architectuur, natuur en kunst. Leren en spelen, genieten en
ravotten: het is er allemaal.

Het Aardhuis

t

rst - Bostoren uitzich

Landgoed Schovenho
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Eten & drinken

Eetcafé de Eekhoorn op Camping de Haeghehorst

Het Lokaliteiten restaurant voor het hele gezin. Naast heerlijke
streekproducten, de zogenaamde “Lokaliteiten”, hebben we
verschillende voorgerechten, vlees-, vis- en vegetarische
hoofdgerechten en lekkere desserts.
Het eetcafé staat bekend om lekkere burgers en heerlijke spare ribs!

Restaurant Tapas Japas Ermelo

op
Eetcafé de Eekhoorn
horst
Camping de Haeghe

Japas heeft een breed aanbod aan Japanse sushi en grill- specialiteiten.
Onbeperkt eten voor een vaste prijs.

Restaurant Tapas Japas Ermelo

Restaurant de Dorpskamer Ermelo

Restaurant de Dorskamer is midden in het dorp Ermelo gevestigd.
Veel keuzemogelijkheden en veel variatie. Je kunt er heerlijk lunchen
en dineren.

Restaurant Bonaparte Ermelo

Restaurant de Do

rpskamer Ermelo

Lekker dineren “om de hoek” kan bij Bonaparte. Ze hebben een
gevarieerde menukaart. De koks maken gebruik van diverse
seizoenen zoals het asperge-, paling- of wildseizoen.

Restaurant Bonaparte Ermelo

Restaurant de Schout van Ermel

Restaurant Schout van Ermel hebben een uitgebreide menukaart met
o.a. vlees- en vis gerechten, vegetarische gerechten en tapas om te
bestellen.

Restaurant Het Boshuis & Restaurant De Buurtjes, Drie

Restaurant de Schout van Ermel

Veel fietsroutes gaan naar Restaurant het Boshuis en Restaurant
De buurtjes. Zij hebben heerlijke koffie met huisgemaakte appeltaart
en wildspecialiteiten.

Restaurant Het Boshuis &
Restaurant De Buurtjes, Drie

Restaurant de Dolle Griet Harderwijk

Gezellig eten bij restaurant de Dolle griet midden in Harderwijk.
Een Franse keuken met verschillende internationalen invloeden.

Restaurant Peacocks, Ermelo

Lekker lunchen of dineren bij Restaurant Peacocks. Ook een
uitgebreide menukaart met veel keuze.

Restaurant de Dolle Griet Harderwijk

Restaurant Peacocks, Ermelo

Pizzeria Italia, Ermelo

Lekker Italiaans eten bij Pizzeria Italia. Er is een uitgebreide keuze
tussen pizza’s, vlees- en visgerechten.

Pannenkoekenrestaurant Hans en Grietje, Zeewolde

Hans & Grietje is een pannenkoekenhuis waar je het sprookje van
Hans & Grietje in het echt kunt beleven. Leuk voor kinderen!

Ook Putten en Harderwijk hebben diverse aan te bevelen restaurants.
Vraag hier naar op de receptie. We geven u graag informatie.

Pizzeria Italia, Ermelo

Pannenkoekenrestaurant
Hans en Grietje, Zeewolde
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Winkelen

Ermelo

Gezellig winkelen in het dorp Ermelo. Heerlijk flaneren over de
langste winkelstraat van de Veluwe. Op vrijdagavond is er koopavond
tot 21.00. Elke dinsdagmorgen is er een algemene warenmarkt op
het Marktplein van Ermelo. Van 14 juli t/m 18 augustus is er elke
dinsdagavond een zomeravondbraderie in het dorp van Ermelo.

Harderwijk

Het mooie stadje Harderwijk. Lekker winkelen in de stad, loop
over de boulevard. Ook in Harderwijk hebben ze op vrijdagavond
koopavond. Op zaterdagmorgen is er markt op het kloosterplein.
Elke woensdag in juli zijn de Hanzenmarkten er weer. Er is van
alles te bleven, braderie, hanzenwandeling, Oud - Nederlandse
kinderspelen enz.

Ermelo

Putten

Gezellig dorpje met winkels, restaurants en terrasjes. Op vrijdagavond
is er koopavond in het dorp. Elke woensdagmorgen is er een gezellige
markt, het is de grootste markt van Noordwest Veluwe.

Harderwijk

Elburg

Winkelen in het kleine stadje Elburg. Loop langs de Vischpoort en
het haventje van Elburg. Op de woensdagen in augustus zijn de
Vestingdagen van Elburg er, grote braderie en diverse activiteiten
voor de kinderen.

Nunspeet

Elke donderdagmorgen is er een weekmarkt in Nunspeet, ook heeft
Nunspeet een zomerbraderie! Deze braderie is elke dinsdag van
10.00 tot 17.00 van 14 juli t/m 18 augustus. Ook kun je gezellig
winkelen in het dorpje Nunspeet.

Nunspeet

Bataviastad-Outlet shoppen

Bataviastad ligt aan het IJsselmeer bij Lelystad. In de stad zijn ruim
honderd winkels met verschillende merken, er is genoeg te winkelen!
Ook kunt u lekker op een terrasje zitten bij één van de zeven
horecagelegenheden in de stad.

Bataviastad

Apeldoorn

Apeldoorn heeft een lange winkelstraat met vele winkels maar
ook een overdekt winkelcentrum De Oranjerie. Apeldoorn
heeft elke donderdagavond koopavond en op maandagmorgen,
woensdagmorgen en zaterdag de hele dag markt. U kunt de markt
vinden op het Marktplein naast het Stadhuis.

Apeldoorn
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Strand & Zand

Strand Horst & Strand Nulde

Dit zijn goede stranden voor surf liefhebbers. Je ziet veel wind- en
kite surfers en er is mogelijkheid om op Horst zelf aan de slag te gaan
door surfspullen te huren. Ook is het mogelijk een sloep te huren.
Het strand ligt dichtbij de Mac Donalds.

Harderwijk strandeiland

Sinds kort heeft Harderwijk heeft nu ook een zandstrand aan de rand
van de stad. Hier kunt u genieten van het mooie uitzicht over het
Veluwemeer, waar er met een goede wind veel surfers voorbij komen.

Strand Horst & Strand Nulde

randeiland

Scheperij Veluvia en Zo in Harderwijk

Harderwijk st

Bij het gebouw vlakbij de molen heeft u de mogelijkheid tot het huren
van een bootje. Ook worden er rondvaarten georganiseerd en kun je
meevaren op een echte Harderwijkse botter.

Zandenplas Nunspeet

Het recreatiegebied Zandenplas in Nunspeet is ideaal voor zwemmers
en zongenieters. Na een flinke fiets- en/of bos wandeling kunt u hier
bijkomen met een drankje van de kiosk.

Scheperij Veluvia en Zo

in Harderwijk

Zandsculpturen Garderen

Zandkunstenaars uit alle delen van de wereld komen hier hun
zandsculpturen tonen. Het terrein wordt omringd door nostalgische
kasteelmuren. Kom naar de mooie kunstwerken kijken met het hele
gezin.

Zandenplas Nunspeet

Schateiland Zeumeren

In dit overdekte avonturenparadijs in Voorthuizen is er voor kinderen
tot 12 jaar veel te beleven. Urenlang spelen, ontdekken, schatgraven,
goud zoeken en nog veel meer! Ook kun je lekker in de zon liggen op
het strand of actief op het water zijn door te gaan waterskiën.

Zandsculpturen Garderen

Schateiland Zeumeren
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Activiteiten

Wandelen

Vanaf de camping is er een mooie wandelroute van ongeveer 4 km.
Verder zijn er in de Veluwse omgeving diverse overige
wandelmogelijkheden. Vraagt u hiernaar op de receptie?

Fietsen

Op de receptie zijn meer dan 50 gratis uitgeschreven fietsroutes te
verkrijgen. Bos, heide, langs water. Het kan allemaal. Van 6 to 60 km
bieden we voor ieder wat wils.

Knooppunten

Het fietsknooppuntennetwerk Veluwe wordt in 2017 uitgebreid en
verbeterd. Meer informatie vind u op www.routesopdeveluwe.nl
De nieuwe knooppunt kaarten zijn te koop op onze receptie.

Mountainbiken

Rondom de camping zijn diverse mooie mountainbike tochten
te maken. Hoogtemeters en veel single tracks bieden voldoende
afwisseling voor zowel de beginnende als de gevorderde fietser.
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Overige informatie

Overdekt spelen

Helaas kan het weer af en toe een spelbreker zijn om buiten te spelen.
Daarvoor hebben wij wat indoor activiteien op een rij gezet.
- Boerderijpret, dé in & outdoor speeltuin voor Ermelo en omstreken
- Kok Experience, speel in het avontuurlijke indoor en outdoor
speelparadijs, sluip door het spannende lasergame doolhof of bekijk
de nieuwste films in de bioscoop Kok CinemaxX.
Ontdek de unieke en grootste indoor en outdoor beleving op de
Veluwe!
- Museum het Pakhuis, in het archeologisch en natuurhistorisch
museum kan je op expeditie door het verre verleden van Ermelo.
Er zijn diverse activiteiten en wisselende voorstellingen voor jong
en oud.

- Karten Harders Plaza. Kinderen vanaf 8 t/m 14 jaar kunnen samen
met hun ouders karten bij Indoorkarting Harders Plaza op zaterdag
en zondag tussen 12.00 uur en 14.00 uur.
- Bioscoop Atlantic, lekker een filmpje pakken? Op de boulevard van
Harderwijk zit deze bioscoop.

Boodschappen

U kunt terecht bij de vele supermarkten die Ermelo heeft.
Een overzicht ligt bij de receptie.
Daarnaast hebben wij op de receptie ruimte voor
de “vergeten boodschappen”.
Op zondag zijn de supermarkten in Ermelo gesloten.
Informeert u bij de receptie welke supermarkten in de buurt wel
open zijn?
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Plattegrond
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