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Welkom!
Recreatiepark De Boshoek ligt op een fantastische plek in Nederland. Omringd door de prachtige
natuur van de Veluwe en centraal gelegen in het midden van het land vormt De Boshoek een perfecte
uitvalsbasis voor uw vakantie. Of u nu kiest voor een prachtige kampeerplek of voor een luxe
24-persoons Groepsvilla: vakantie vieren op De Boshoek is al sinds 1968 een feest!

Kies het verblijf dat het beste bij u past
Even heerlijk op vakantie met z’n tweetjes in één van de luxe hotelkamers of met het gezin even
bijkomen van de dagelijkse sleur? De Boshoek biedt een ruime keuze aan accommodaties:
van kampeerplekken en glamping tot comfortabele chalets en groeps villa's. Dus ook voor een
vriendenvakantie of weekendje weg met de hele familie is op De Boshoek zeker mogelijk! Zelfs
met extra dagactiviteiten, ook voor het gezin. Dat maakt een vakantie echt onvergetelijk. Kies de
accommodatie die het beste bij u past!

Genieten voor jong en oud!
De Boshoek beschikt over prachtige faciliteiten voor jong en oud. Met meerdere sport- en
spelfaciliteiten, uitgebreide animatie, een heerlijk binnen- en buitenzwembad hoeven uw kinderen
zich niet te vervelen. Maar ook voor volwassenen is er ontzettend veel te doen op ons vijfsterren
vakantiepark. Deze brochure is bedoeld als een eerste kennismaking met ons park. U bent van harte
welkom om uw vakantie te vieren op Recreatiepark De Boshoek!

WELKOM
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De omgeving
De Veluwe kent een veelzijdig landschap. Van ruige bossen tot heidevelden en zandverstuivingen. Van
kastelen tot historische monumenten en pretparken voor vermaak van iedereen!
De Veluwe is het grootste aaneengesloten natuurgebied van Europa, maar heeft daarnaast ook de
hoogste attractiepark dichtheid van heel Europa. Een ideale plek om lekker te recreëren. Wat voor u
ook de reden mag zijn om de Veluwe te bezoeken, overal zult u de gastvrijheid en gemoedelijkheid
ontdekken.

Voorthuizen, uw plek om te recreëren zonder zorgen
Voorthuizen ligt centraal in Nederland en is het begin van de Veluwe. Door de centrale ligging is
Voorthuizen goed te bereiken vanuit alle hoeken van Nederland. Wilt u eropuit, dan zijn steden als
Harderwijk, Apeldoorn en Amersfoort goed te bereiken. Niet voor niks komen tienduizenden bezoekers
jaarlijks naar Voorthuizen.

Met Events op de Veluwe een dagje weg!
Events op de Veluwe is het activiteitenplatform van Recreatiepark De Boshoek. Plan vanaf het park een
gezellig dagje weg naar attractiepark, met leuke activiteit en lekker eten!

W W W.EV EN TSO PD EV ELU W
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B ESTE L ALVA ST UW TI CK ET S!
Bij de

Receptie

Of online via ons activiteitenplatform:

In de regio

11 km

22 km

Het uitstapje voor jong en oud!
Centraal op de Veluwe, midden in de natuur
vindt u Klimbos Garderen. Door een uniek
zekersysteem, is dit het veiligste klimbos van
Nederland. In Klimbos Garderen vindt u diverse
parcoursen, waaronder een parcours met
uitsluitend tokkels en zelfs voor kids vanaf 4
jaar!

Pret voor de kids (Apeldoorn)
De Julianatoren in Apeldoorn is een gezellig,
veilig en overzichtelijk pretpark. Het pretpark,
met méér dan 60 te gekke attracties, biedt een
heerlijk dagje uit aan gezinnen met kinderen
van 2 tot 12 jaar. De vrolijke Jul en Julia staan
je samen met nog meer mascottes op te
wachten voor een gezellig dagje weg!

9 km

22 km

Klimbos Garderen

Koningin Julianatoren

Zandsculpturen in Garderen
‘T Veluws Zandsculpturenfestijn
Prachtige beelden en voorstellingen, helemaal
gemaakt van zand, versieren ieder jaar
de Beeldentuin in Garderen. Op ‘t Veluws
Zandsculpturenfestijn kijkt iedereen zijn ogen
uit! Het maken van een zandsculptuur kost
veel tijd en inspanning, de kunstenaars zijn al
maanden voor ‘t Veluws Zandsculpturenfestijn
bezig. Maar het resultaat is werkelijk
schitterend.
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Nationale Park De Hoge Veluwe
De groene schatkamer van Nederland!
Uniek in de wereld, door de combinatie van
natuur en kunst. De plek om rust te ervaren,
bijzondere landschappen en wilde dieren te
zien, maar ook deel te nemen aan
georganiseerde activiteiten zoals excursies,
rondleidingen, workshops en evenementen.
Zie hier ook het Krüller-Müller Museum.

25 km

Dolfinarium

Dichter bij de dieren (Harderwijk)
In het Dolfinarium leven tuimelaardolfijnen,
zeeleeuwen, walrussen, zeehonden,
bruinvissen en duizenden vissen. Als
bezoeker leer je deze dieren op een leuke,
laagdrempelige, maar ook inhoudelijke manier
écht kennen. Voor de kleintjes zijn er ook tal
aan speeltuinen.

25 km

Paleis Het Loo

Nationaal Museum (Apeldoorn)
In 1984 opent Paleis Het Loo, ook wel bekend
onder de naam Stichting Paleis Het Loo
Nationaal Museum, haar deuren voor publiek.
Vanaf dat moment geeft het nationaal museum
een beeld van de historische band tussen het
Huis van Oranje-Nassau en de Nederlanden.

Ook in de buurt

Maar er is uiteraard nog veel meer te beleven tijdens een verblijf op de Veluwe! Bekijk onderstaande activiteiten en reserveer direct bij de aanbieder.

34 km

46 km

35 km

Burgers Zoo Arnhem

Walibi Holland

Openluchtmuseum

#Hard gaan! (Biddinghuizen)

Reis door de tijd in Arnhem

www.burgerszoo.nl

www.walibi.nl

www.openluchtmuseum.nl

De grootste dierentuin van Nederland!

Radio Kootwijk
Natuur & historie (Kootwijk)

www.staatsbosbeheer.nl

6 km

23 km

23 km

De Apenheul

Sauna Drôme Putten

www.apenheul.nl

www.saunadrome.nl

Apen en natuur (Apeldoorn)

Zo ontspannend kan warmte zijn!

Jaarlijkse evenementen
Theater op ‘t zand - Kootwijk
Ballonfiësta - Barneveld
Oud Veluwse Markt - Barneveld
Zandsculpturenfestijn - Garderen

Floralia Bloemencorso - Voorthuizen
Molen tot Molen loop - Garderen
Voorthuizen Straalt - Voorthuizen
NK Dweilorkesten - Voorthuizen
IN DE REGIO • ACTIVITEITEN
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Faciliteiten

Receptie

Vakantiecoach

Service

De Markt

Dagelijks ontbijt

Eetcafé, Snackbar & Bowling

Start de dag goed met een overheerlijk
ontbijt! Vers gebakken eitje, verse jus
d'orange en divers beleg zorgen voor
een goed begin van de dag!

Western Plaza: á la carte, gezellige bar,
groot terras, bowlingbanen, snackbar
en sportbar (met LIVE sport).

Sanitair

Wellness

Binnen- en buitenzwembad

In- en uitchecken, fiets- en
wandelroutes, vragen en advies over
verblijf, omgeving en activiteiten.

Verse broodjes, Veluwse producten,
en de laatste vakantie boodschappen
vind u bij De Markt. Tap zelfs uw eigen
flesje wijn en verse yoghurt!

Luxe sanitair met vloerverwarming,
kindersanitair en vaatwassers.
Kamperen en Safaritenten met privé
sanitair of inpandige badkamer.
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Vakantiecoach Trudy zorgt ervoor dat
u het optimale uit uw vakantie kunt
halen.

Sauna, Turks stoombad, kapsalon
& nagelstudio Just Beauty,
zonnestudio, accommodaties met
wellnessfaciliteiten.

Fietsverhuur, linnenverhuur, WIFI,
vaatwassers en self-service
wasserette.

Verwarmd openluchtzwembad met
waterval, kleuterbad, borrelbank en
massagejets. Binnenzwembad met
kleuterbad en kleine glijbaan.

Activiteiten

Geniet van de vele leuke activiteiten
op het park en in de regio! Reserveer
via de receptie of bekijk online het hele
aanbod aan activiteiten:
www.eventsopdeveluwe.nl!

Animatie

Animatie voor kids van alle leeftijden
in alle officiële schoolvakanties!
Sport- en spelactiviteiten, knutselen,
Minidisco, tienerprogramma en nog
veel meer!

Activiteitenbos

In het activiteitenbos worden
animatieactiviteiten georganiseerd.
Er is hier een vuurkorf en
beachvolleybalveld aanwezig. En je
kunt er zelfs lasergamen!

Knuffelschuur

Knuffelen met de diertjes in de
knuffelschuur waar vele leuke
activiteiten worden georganiseerd.

Tafeltennis, Jeu de Boules,
Midgetgolf & Tafelvoetbal
Verspreid op het park vind u
tafeltennis, jeu de boules baan,
midgetgolf en tafelvoetbal.

Spelen, sport & spel

Diverse speeltuinen verdeeld over
het park, tennisbaan, voetbalveld,
interactieve voetbalmuur, streetcourt
voor basketbal, voetbal en hockey.

Maak kennis met Keessie en Willie
Maak kennis met onze superdepuper
mascottes Keessie en Willie op:

www.deboshoek.nl/keessiewillie
Word snel abonnee op het
Youtube-kanaal van De
Boshoek voor de leukste video’s!
De Boshoek Voorthuizen

De Boshoek

FACILITEITEN
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Alles voor de kids
Animatie op De Boshoek

Animatie

Tijdens elke schoolvakantie is er
een animatieprogramma!

Elke officiële schoolvakantie organiseert ons professionele animatieteam vele leuke activiteiten. Themadagen, gezellige
Mini Disco en tieneractiviteiten: er is altijd wat te doen op De Boshoek!

Keessie & Willie

Heb je onze super de puper mascottes Keessie en Willie al
ontmoet? Ze zijn regelmatig op het park te vinden en zelfs in
uw accommodatie op TV op zender 35!

Willie

keessie

Kidsclub (vanaf 3 jaar)

Een dansje, gezellig knutselen en spelletjes doen. Van
dinsdag t/m zondag (in de schoolvakanties) is het elke
ochtend een klein feestje in de Kidsclub. Alle kinderen van
het kampeerpark worden voor de knutsel opgehaald met de
Keessie Mobiel. Let dus goed op als je hem aan ziet komen!

MiniDisco & Meeleeftheater

In de schoolvakanties sluiten we de dag swingend af met een MiniDisco of ene groot avontuur van Keessie en Willie.

Sport & Spel

Op De Boshoek zijn er volop leuke sport- en speelfaciliteiten. Daarnaast organiseert het animatieteam met een
TeenageTopper stoere (bal)spelen, dus zorg dat je erbij bent!

ChillZone (10+)

Lekker chillen met leeftijdsgenoten? Speciaal voor de oudere kids is er een ChillZone waarbij je leuk contact kunt hebben
met anderen en lekker kunt relaxen. Speciaal voor de tieners is er gratis Wifi!

Wist je dat je ook een kinderfeestje
kunt vieren op De Boshoek?

8
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www.eventsopdeveluwe.nl/kinderfeestjes

Speciale Kinderbungalow

Op De Boshoek vinden wij kindvriendelijkheid erg belangrijk. Om die reden hebben wij een speciale Kinderbungalow
gerealiseerd. Deze bungalow is geschikt voor 6 personen én baby! Er is een speelkamer, gaaf stapelbed, écht Keessie en
Willie dekbedden, speelruimte in de woonkamer, kinderstoelen en een compleet ingerichte babykamer! Aan veiligheid is
natuurlijk ook gedacht. In alle stopcontacten zitten beveiligers en de kastjes in de keuken zijn voor de kleintjes beveiligd.
Voor wat extra comfort is er op het toilet een zitverhoger, vind je in de keuken een vaatwasser én hebben we gedacht aan
een leuk spel aan de eettafel!

Bekijk deze bungalow online:
www.deboshoek.nl/kinderbungalow

Meer gezins accommodaties

Je vindt op De Boshoek nog meer accommodaties die voor gezinnen echt ideaal zijn! Denk aan de Familie Hotelkamer voor
4 personen, de eenouder ingerichte tent en de Safaritenten met speelkamer!

ALLES VOOR DE KIDS • FACILITEITEN
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WESTERN PLAZA

EETCAFÉ

SNACKBAR

BOWLING

U voelt zich direct thuis bij Western Plaza, waar u terecht kunt voor een
heerlijke en betaalbare lunch, diner, tafelgrill of BBQ. Voor grote groepen (+15
personen) is een buffet naar keuze mogelijk. Gezelligheid staat bij ons centraal
en de vriendelijke bediening zal ervoor zorgen dat het u aan niets ontbreekt!

Snackbar
Kids Speelhoek
BBQ mogelijkheden
LIVE-sportuitzendingen
Diverse festiviteiten op het terras
Diverse eetarrangementen
Kom bowlen bij Western Plaza!
Gezellig met z'n allen bowlen.
Tijdloos en vermakelijk! Bestel uw
drankje vanaf de bowlingbaan en
speel diverse spellen tegen elkaar
of tegen de naastgelegen baan!
Boek online of bel
met 0342-471 297
10

www.eventsopdeveluwe.nl/bowlen

FACILITEITEN • EETCAFE WESTERN PLAZA & BOWLING

DINEREN OP DE BOSHOEK
Geniet van een van de dinermogelijkheden bij ons restaurant Western Plaza.
U kunt à la carte eten of met grotere gezelschappen genieten van tafelgrillen,
een compleet georganiseerde BBQ of een uitgebreid buffet. Daarnaast is het
mogelijk om een diner te combineren met een leuke activiteit. Informeer voor de
mogelijkheden.

À la Carte
Tafelgrillen (vanaf 2 personen)
BBQ in diverse soorten (vanaf 4 personen)
Diverse buffetten (vanaf 15 personen)
Bekijk de mogelijkheden op:

www.deboshoek.nl/diner

EN T SA M EN
ST EL JE EI GE N A R RA N G EM
met

eten en drinken

EN EEN LEUKE ACTIVITEIT

DINEREN OP DE BOSHOEK • FACILITEITEN
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EN T SA M EN
ST EL JE EI GE N A R RA N G EM
en
met

activiteit eten en drinken

WWW.EVENTSOPDEVELUWE.NL

Activiteiten
Zin om wat leuks te doen op vakantie? Via De Boshoek kunt u eenvoudig tickets bestellen voor de
leukste activiteiten. Zowel op De Boshoek zelf als in de regio. En voor een compleet dagje weg kunt u
uw activiteit combineren met een heerlijk diner-, grill- of buffetarrangement.
Via ons activiteitenplatform Events op de Veluwe kunt u zelf uw arrangement samenstellen!

Top 3 activiteiten

1. Bowlen

2. Buggyrijden

3. Dinerspel

Met een groep
Bent u op vakantie met een groep en heeft u zin erop uit te gaan? Bij
De Boshoek kunt u diverse activiteiten voor een groep reserveren.
Van Archery Tag tot Huifkartochten en gezellige kookworkshops: er
zit vast iets voor u tussen!
vanaf €10,- p.p.

Archery Tag

Lasergamen

Kookworkshops

Actief binnen
Ook voor de minder zonnige dagen zijn er volop uitjes te boeken. Op
de website van De Boshoek zijn veel leuke activiteiten te boeken die
u binnen kunt doen. Bijvoorbeeld een potje bowlen bij onze eigen
bowlingbaan of de spannende Escape Room!
vanaf €10,- p.p.
12
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Bowlen

Dinerspel

Escape Room

Actief buiten
De Veluwe is de perfecte locatie om lekker actief buiten te zijn.
Zin om eens wat anders te doen? Verken dan de Veluwe op
een E-chopper, ga buggyrijden of neem deel aan een actief
spelprogramma met Boerenbuitenspelen.
vanaf €13,75 p.p.

Klimbos Garderen

Bumperballz

Boerenbuitenspelen

Musea
Wilt u genieten van een cultureel dagje uit? De Veluwe heeft
ontzettend veel mooie en leerzame musea. Ga bijvoorbeeld eens
naar Paleis het Loo of leer alles over de oude ambachten in het
Oude Ambachten museum. Ook leuk voor kinderen!
Paleis het Loo

Radio Kootwijk

Oude Ambachtenmuseum

Attractieparken
Met de hoogste attractieparkdichtheid van Europa is er op De
Veluwe voor ieder wat wils. Ga dolfijnen kijken bij het Dolfinarium of
ga met de kids naar De Julianatoren in Apeldoorn.
Apenheul

De Julianatoren

Dolfinarium

Watersport
Zin in watersport tijdens uw vakantie op De Boshoek? Wat dacht u
van paddling, windsurfen of waterskieën of wakeboarden? Beleef
volop waterplezier!
vanaf €15,- p.p.

Paddling

Windsurfen

Wakeboarden

Ontspannen
Ook als u lekker even wilt ontspannen zijn er volop mogelijkheden
in de buurt. Geniet tijdens een huifkartocht door de regio of ga eens
lekker naar de sauna.
vanaf €10,- p.p.

Sauna

Huifkartocht

Oudhollandse Spellen

Binnen spelen
Wilt u uw kids lekker laten ravotten, klimmen en laten klauteren?
Ook als het minder zonnig is kunnen uw kids lekker spelen bij
bijvoorbeeld Monkey Town Voorthuizen of Schateiland Zeumeren.
Monkey Town

Schateiland Zeumeren

ACTIVITEITEN
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Legenda
Bungalow & Chalet
1 - 203
11 12 13
B 14

Kamperen

Hotelkamer

14

Kampeerplaats

De Markt

Jaarplaats

8

Camperplaats

Kapsalon
Nagelstudio

Bungalow

B 5

Kinderbungalow
Veluwevilla

36
28

Veluwelodge XL

76

Veluwelodge

34

Veluwelounge

E

Kidsclub/
Jeugdhonk
Keessie halte

Zonnestudio

121

Lodgetent

48

Luxe Safarihouse met
badkamer

63

Luxe Safaritent met
badkamer

57

Luxe Safarilodge met
badkamer

Overdekt
zwembad

90

Safaritent met
privé sanitair

Zwembad

Tafeltennis

Badminton

Knuﬀelstal

100

Familielodge

Speeltuin

Entertainment

Spetterjungle

Bowlingbanen

Safaricottage met
privé sanitair

7

Safarichalet met
badkamer

1

Kinderen

Winkels

Hangplek/chill-zone

S

Airtrampoline

Midgetgolfbaan

Safarivilla met
privé sanitair

Sona (interactief
geluidsspel)

Schatertheater

Voorts
Huisje

Activiteitenbos

Sutu (interactieve
voetbalmuur)

Finse grill Kota
Autovrij kampeerveld
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30

39
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32

Entree Chill-zone

33

B 9

1
20

B 10

21

36

34
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32

38

Keessies
huisje

B 11
31

30

29

Hotel
De Boshoek
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22
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38
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63

INGANG
HOTEL DE BOSHOEK
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B 28
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Key

Plattegrond

Harremaatweg 34
3781 NJ Voorthuizen
0031 (0)0342-471297
info@deboshoek.nl

Beach
Volleybal

Activiteitenbos

Bungalows & Chalets
1 - 203
11 12 13
B 14
B 5

Activiteiten
weide

www.deboshoek.nl

Vuurkuil

Shops

14

Camping pitches

De Markt

Long-term pitch

8

Motorhome pitches

Hairdress
Nail Salo

Bungalows

121

Kids Bungalows

48

36

Veluwe Villa

28

Veluwe Lodge XL

76

Veluwe Lounge

34

Veluwe Lounge

1

Camping

Hotel rooms

Safarichalet with
bathroom
Family Lodge

Kota

63
57
90
7
100

Lodge tent
Luxury safari house
with bathroom
Luxury safari tent
with bathroom
Luxury safari lodge
with bathroom
Safari tent with
private sanitary
Safari cottage with
private sanitary
Safarivilla with
private sanitary
Hiking
cabin
Car-free zone

Solarium

Activities
Bowling

Indoor sw
pool

Swimmin

Badmint

Miniatur
Theatre

Activitie

Eten & drinken
10

11

CENTRUM VOORTHUIZEN

Snackbar
Eetcafé
Western Plaza
Restaurant Proef!
Sportbar
Cheers

Service
Receptie
Afval
Sanitair
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7

6
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2

Safariveld
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1

40

HOOFDINGANG
KAMPEERPARK
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3
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25
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29
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kooi
121
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123

1

2
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5

6

7
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1
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Geitenveld

2
10
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19

4
12

5

18

10

90

6

13
17

7

Basketbal l
ba
straatvoet

50 49 48

92

93

94

21

20

3

Hertenveld
15

23

22

Interact. d
voetbalwan

Ontmoetingsplek

124

91
95

44

53

47

Groeps
boerderij

HOOFDINGANG
RECREATIEPARK

88

44

52

41

Receptie

28

55

68

120

2

Bezoekers

56

69

65
66

119

57

Vossenveld

64

48

Wellness
Villa

84

73

47
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Accommodaties
Hotelkamers

tot 4 personen

Bekijk alle accommodaties op:
www.deboshoek.nl/accommodaties

Lodgetenten

Een sfeervolle, luxe woon- en
slaapkamer voorzien van een
eigen keuken met compleet
inventaris en eigen badkamer.
De kamers zijn boekbaar
per nacht. Er zijn ook familie
kamers beschikbaar.

Kampeerplekken

tot 5 personen

tot 5 personen

Kamperen, maar toch met
wat luxe? Een bijzondere
ervaring om in wat meer
luxe te verblijven tussen de
kampeerders. Ook eenouder
vakanties mogelijk!

Bungalows

Onze kampeerplaatsen zijn
ruim opgezet ( 100-120m2 ) en
van alle gemakken voorzien.
Bovendien kunt u ook een
kampeerplaats met privé
sanitair bij ons boeken!

tot 16 personen

Ons park beschikt over diverse
sfeervolle bungalows. Deze
beschikken over een compleet
inventaris en zijn van alle
gemakken en comfort voorzien.

Alle toeristische plaatsen zijn geschikt voor 5 personen (extra
personen op aanvraag). Twee huisdieren per plek zijn toegestaan.

Trekkershutten

tot 6 personen

Groepsaccommodaties

U verblijft in een Veluwse
stijl gebouwd huisje. De luxe
trekkershut beschikt over
een royale eethoek, eigen
keuken en grote veranda met
terras. U slaapt in authentieke
bedstedes.

Safaritenten

tot 12 personen

Luxe glamping op de Veluwe!
De Boshoek beschikt over
diverse safaritenten. Voorzien
van een stoer uiterlijk, compleet
inventaris en privé sanitair voor
een geslaagde vakantie!
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tot 24 personen

Met de hele familie of met een
vriendengroep op vakantie?
Op De Boshoek zijn prachtige
groepsaccommodaties te huur
tot wel 24 personen!

Chalets

tot 18 personen

Op De Boshoek zijn meerdere
soorten chalets te huur. Alle
chalets zijn compleet ingericht
en er zijn zelfs chalets met
eigen wellness! Een perfect
verblijf voor uw vakantie!

Hotelkamers
Wilt u een fijn hotel op de Veluwe boeken? Dan is een van de hotelkamers op Recreatiepark De
Boshoek iets voor u. Kies voor het Hotelchalet of voor een sfeervolle 2- of 4-persoons Luxe Hotelkamer
in locatie Proef!, gelegen aan de achterzijde van het park. Er zijn zelfs 4-persoons Familiekamers en
Comfortkamers beschikbaar! Tijdens uw hotelovernachting op de Veluwe kunt u gebruik maken van
alle faciliteiten die De Boshoek te bieden heeft. Door de centrale ligging is De Boshoek een ideale
locatie om de Veluwe te ontdekken. In de hotelkamer heeft u gratis toegang tot het WiFi-netwerk.

Hotelchalet

Luxe Hotelkamer

tot 2 personen

Een gezellig chalet waar zich 2
hotelkamers in bevinden. Met
eigen badkamer, kitchenette,
zitje en uiteraard comfortabel
bed! Centraal gelegen op het
park op autovrij gedeelte.

Comfort Hotelkamer

tot 2 personen

De Comfort Hotelkamers
bevinden zich in locatie Proef!
op de boven verdieping. Met
een mooi uitzicht over weiland
en bos. Comfortabel en
sfeervol in gericht.

tot 4 personen

De Luxe Hotelkamers bevinden
zich in locatie Proef!. De 2-pers.
kamer kan gecombineerd
worden met de naastgelegen
kamer, zodat je met 4 personen
kunt overnachten.
+ buitenruimte

Familie Hotelkamer

tot 4 personen

Samen met de kids slapen in
een Hotelkamer! De kids slapen
in een stapelbed, vlakbij de
ouders. De kamers bevinden
zich in locatie Proef!.
+ buitenruimte

Maak uw verblijf compleet met
een ontbijt! €12,95 per persoon

www.deboshoek.nl/hotel
HOTELKAMERS • ACCOMMODATIES
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Kampeerpark
Ons Kampeerpark is ruim en luxe aangelegd met 120
toeristische plaatsen. De plaatsen zijn gelegen op ruim
opgezette velden, waarvan het middengedeelte voor
algemeen gebruik is. Zo kunt u optimaal genieten van uw
vakantie!
Onze velden hebben allemaal een eigen karakter. Het Geitenveld, Hertenveld en Kippenveld zijn autovrij
en daardoor uitermate geschikt voor gezinnen met jonge kinderen. Op diverse velden zijn speeltuinen
aanwezig en op het Kippenveld een grote airtrampoline.

Luxe sanitaire voorzieningen:
Sanitair moet schoon, functioneel en beschikbaar zijn. Ons
hoofdgebouw doet daar nog een schepje bovenop. Geheel in
Veluwse stijl is deze voorzien van moderne, duurzame apparatuur.
Dit gebouw beschikt over een familie badkamer, mindervalide
badkamer, vaatwassers en een professionele wasserrette. Voor de
kinderen is er speciaal baby- en kindersanitair.
Liever uw eigen sanitair? Op De Boshoek worden ook plekken met privé sanitair aangeboden. Natuurlijk
is hier een kachel aanwezig in het voor- en naseizoen. Comfort en kamperen gaan dus toch samen!
En voor nog meer comfort zijn er in het grote sanitairgebouw zelfs vaatwassers aanwezig!

De kampeerplekken

tot 5 personen

Comfort plaatsen 100-120 m2

Luxe sanitairgebouw + vaatwassers

10 ampѐre stroom

Bepaalde velden zijn autovrij

Water + afvoer

(geef uw voorkeur aan bij reservering)

CAI-aansluiting met 30 zenders
Plaatsen met privé sanitair mogelijk
18
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Honden zijn toegestaan
Diverse speelgelegenheden

www.deboshoek.nl/kamperen

Luxe Trekkershutten
Wilt u genieten van een bijzondere vakantie? Dan is deze luxe trekkershut net iets voor u. Een Voorts
Huisje is geschikt voor 6 personen. Uw eigen huisje tussen alle kampeerders, dat is pas luxe kamperen!
Word wakker in een bedstee en gooi de voordeuren open. U geniet van elk moment dat u in deze
bijzonder luxe trekkershut overnacht. Natuurlijk is de trekkershut voorzien van een compleet inventaris
inclusief een eigen keuken. Het huisje heeft geen eigen sanitaire voorziening, maar u kunt gebruik
maken van het naastgelegen luxe toiletgebouw.
Het huisje is voorzien van: compleet inventaris, magnetron, kookgelegenheid, LCD-tv, zithoek binnen,
zithoek op het terras!

Ervaar het echte Glamping gevoel

Centraal gelegen op kampeerpark

Stijlvol en gezellig ingericht

Vlakbij speeltuin, sportveld en sanitair

tot 6 personen

www.deboshoek.nl/glamping

GLAMPING • ACCOMMODATIES
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Safaritenten

www.deboshoek.nl/safaritenten
= inpandige badkamer

= privé sanitair

Een verblijf in de safaritent zorgt voor een unieke beleving. Kamperen met een tintje luxe en een snufje
comfort. Kamperen in deze stijl wordt ook wel “glamping” genoemd. Ziet u zichzelf al relaxen? Het
gevoel van kamperen, gecombineerd met de luxe en het gemak van een bungalow. De safaritenten op
De Boshoek zijn stoer, robuust en gelegen op ons kampeerpark. De tenten zijn voorzien van eigen privé
sanitair en er zijn zelfs tenten met een inpandige badkamer! Alle Safaritenten bevinden zich op een
autovrij kampeerveld.

Luxe Safarilodge

tot 4 personen

Luxe en sfeervolle safarilodgetent geschikt voor maximaal 4 personen. Deze tent
heeft zelfs 2 verdiepingen en veranda! De tent heeft een houten ondervloer en is
voorzien van een compleet ingerichte keuken, 2 slaapkamers (1 met 2-persoonsbed
en op de 2e verdieping een slaapvertrek voor 2 personen). Deze tent beschikt zelfs
over een eigen inpandige badkamer voorzien van wastafel, douche en toilet. Verder is
er een LCD-tv, gaskachel en loungeset aanwezig. Maximaal 1 bijzettent toegestaan.

Safarichalet voor zomer én winter

tot 4 personen

Zowel comfortabel in de winter als in de zomer! Deze combinatie van chalet en
safaritent maakt een verblijf extra fijn. Met ouderslaapkamer, loft voor de kinderen en
inpandige badkamer is dit een unieke accommodatie! De Safarichalets bevinden zich
niet op het autovrije kampeerveld, maar op het autovrije gedeelte van het park waar
ook de hotelchalets zich bevinden.

Safaritent

tot 6 personen

Deze comfortabele en sfeervolle safaritent heeft een houten ondervloer en beschikt
over een woonkamer, compleet ingerichte keuken, 2 slaapkamers (1 met 2-persoons
bed en 1 met twee stapelbedden) en privé sanitair met douche, wastafel en toilet.
Verder is er een gaskachel, LCD-tv en loungeset aanwezig. De ruime veranda zorgt
ervoor dat u heerlijk buiten kunt zitten.
Maximaal 1 bijzettent toegestaan.

Luxe Safaritent

tot 6 personen

De tent heeft een houten ondervloer en beschikt over een woonkamer, compleet
ingerichte keuken, 2 slaapkamers (1 met 2-persoons bed en 1 met twee
stapelbedden). Deze safaritent heeft zelfs een eigen badkamer! U hoeft dus niet
uw tent uit om gebruik te maken van de wastafel, douche en toilet. Verder is er een
gaskachel, LCD-tv en loungeset aanwezig. De ruime veranda zorgt ervoor dat u
heerlijk buiten kunt zitten. Maximaal 1 bijzettent toegestaan.
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Safaricottage

tot 6 personen

De Safaricottage is sfeervol ingericht. De Safaricottage heeft zelfs een speelruimte
voor de kinderen, open keuken met vaatwasser, Veluwse bedstede en een ruime
eet- en zithoek. De ruim opgezette tent heeft 3 slaapkamers (bedstede met
2-persoonsbed, 1 met stapelbed en 1 met speelruimte) en een loungeset. Deze tent
beschikt over privésanitair met douche, toilet en wastafel. Maximaal 1 bijzettent.

Luxe Safarihouse

tot 8 personen

Met een groter gezelschap? Dan is deze luxe Safarihouse voor maximaal 8 personen
iets voor u! Deze ruim opgezette tent heeft een houten ondervloer en is voorzien
van een compleet ingerichte keuken, 3 slaapkamers (1 met 2-persoonsbed, 1 met 2
stapelbedden en een bedstede voor 2 personen) en een loungeset. Deze tent beschikt
over een inpandige badkamer met douche, toilet en wastafel. Maximaal 1 bijzettent.

Luxe Safarivilla

tot 12 personen

Bent u met een groter gezelschap en wilt u wat meer ruimte? Dan is deze luxe
Safarivilla voor maximaal 12 personen perfect! Deze grootste sfeervolle Safarivilla
heeft een houten ondervloer, groot woon- en kookgedeelte en is voorzien van een
compleet ingerichte keuken, 4 slaapkamers en een loungeset. Bij deze Safarivilla
hoort een privé sanitairgebouwtje met douche, toilet en wastafel. Maximaal 1
bijzettent toegestaan.

lodgetenten

amping

www.deboshoek.nl/gl

enouder

l/e
www.deboshoek.n

De 5-persoons Lodgetenten zijn uitermate geschikt voor een vakantie met het gezin. De Lodgetent beschikt over
drie slaapcabines. De tenten bevinden zich op het Hertenveld. En als u op vakantie wilt met de hele familie of
een vriendengroep, dan is er de mogelijkheid meerdere tenten bij elkaar te reserveren! Aanwezig in de tent zijn:
een kledingkast, compleet ingerichte keuken, kachel, veranda met tuintafel en stoelen en een parasol.
Eenouder vakantie In de zomervakantie kun je als eenouder gezin in de lodgetenten vakantie vieren! Kijk op
www.deboshoek.nl/eenouder welke extra's er allemaal zijn tijdens een eenouder vakantie op De Boshoek.

Op autovrij kampeerveld

Vlakbij grote speeltuin

Vlakbij sanitairgebouw

Ook voor eenouder gezinnen

tot 5 personen

GLAMPING • ACCOMMODATIES
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Bungalows
Er zijn diverse bungalows op De Boshoek beschikbaar dus er zit vast een Bungalow tussen die
geschikt is voor uw gezelschap! Van 4 tot 8 personen kunt u verblijven in een Bungalow. De
Kinderbungalow is speciaal voor jonge gezinnen, waarbij gedacht is aan alles wat een gezin nodig
heeft op vakantie. De Bungalows zijn centraal gelegen op het park, zodat je dicht bij alle faciliteiten
bent.
Een fijne vakantie begint elke dag vanuit uw vakakantiehuisje op De Boshoek!

Bungalow Heuveltjes

tot 4 personen

• Woonkamer met LCD-tv
• Compleet ingerichte keuken met combimagnetron, senseo en
koel-vriescombinatie
• Badkamer met douche, toilet en wastafel
• 2 slaapkamers (1 slaapkamer met een 2-persoonsbed en 1
slaapkamer met twee 1-persoonsbedden)

Bungalow Zeumeren

tot 6 personen

• Woonkamer met LCD-tv
• Compleet ingerichte keuken met combimagnetron, vaatwasser,
koffiezetapparaat en koel-vriescombinatie
• Badkamer met douche, wastafel en apart toilet
• 3 slaapkamers (1 slaapkamer met een 2-persoonsbed en twee
slaapkamers met twee 1-persoonsbedden)

www.deboshoek.nl/bungalows
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Kinderbungalow

tot 6 personen + baby

• Woonkamer met LCD-tv, box, spelletje op eettafel en speelhuisje
• Compleet ingerichte keuken met combimagnetron, vaatwasser,
koffiezetapparaat, koel-vriescombinatie én vergrendelde deurtjes
• Badkamer met ligbad, wastafel en toilet (+ apart toilet met zitverhoger)
• Ouder slaapkamer, kinderkamer, babykamer en speel-/slaapkamer met
stapelbed en speelgoed. Allen voorzien van 1-persoonsbedden
• Speeltoestellen in tuin aanwezig

Luxe bungalow Wilbrink

tot 8 personen

• Woonkamer met LCD-tv en sfeerhaard
• Compleet ingerichte keuken met combimagnetron, vaatwasser,
koffiezetapparaat en koel-vriescombinatie
• Luxe badkamer met ligbad, wastafel en toilet
• Apart toilet
• 4 slaapkamers, alle voorzien van 1-persoonsbedden (1 slaapkamer
heeft LCD-tv)

Maak uw vakantie completer met extra's zoals
ontbijt of linnengoed. Boek direct op:

www.deboshoek.nl

BUNGALOWS • ACCOMMODATIES
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Groepsaccommodaties
Bungalow Bunckman

tot 10 personen

Een combinatie van bungalow Heuveltjes en bungalow Zeumeren.
Deze bungalows zijn geschakeld. Een geluidsdichte wand kan worden
weggeklapt waardoor de 10-persoons bungalow ontstaat.
Zie voor meer informatie over de voorzieningen de beschrijving van
bungalows Heuveltjes en Zeumeren.

Bungalow Ganzebeek

tot 14 personen

Een combinatie van bungalow Wilbrink en bungalow Zeumeren. Deze
bungalows zijn geschakeld. Een geluidsdichte wand kan worden
wegeklapt waardoor bungalow Ganzebeek voor 14 personen ontstaat.
Dit type bungalow is qua indeling en voorzieningen gelijk aan twee keer
bungalow Wilbrink.

Luxe bungalow Voorde

tot 16 personen

Een combinatie van twee Wilbrink bungalows. Deze bungalows zijn
geschakeld. Een geluidsdichte wand kan worden weggeklapt waardoor
Bungalow Voorde voor 16 personen ontstaat.
Kijk voor meer informatie over de aanwezige voorzieningen bij bungalow
Wilbrink.

Met eigen sauna, zwembad en jacuzzi!

Wellness Villa

tot 18 personen

Met een grote groep vrienden of familie in luxe genieten van een
vakantie met wellness? De Boshoek biedt u een 18-persoons luxe villa
met een eigen zwembad (te gebruiken van mei t/m september), jacuzzi
en infrarood sauna. De villa beschikt over 6 slaapkamers (14 personen)
+ twee aparte hotelkamers met badkamer naast de villa gelegen (2 x 2
personen), twee badkamers, grote keuken en twee zitgedeeltes.
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Groepsboerderij

tot 20 personen

Een leuke vakantie in Nederland vieren, maar wel met een
grote groep? Dat kan! De voorzieningen voor deze 20-persoons
Groepsboerderij op de Veluwe zijn daarop aangepast: voldoende
slaapkamers, een gezellige woonkamer, grote woonkeuken en extra
badkamerfaciliteiten. En uiteraard genoeg buitenruimte voor uw
gezelschap. Het wordt dus echt een vakantie om nooit te vergeten!

Groepsvilla

tot 24 personen

Aan de achterkant van het park ligt de Groepsvilla: een grote,
moderne villa waar u met 24 personen kunt verblijven. De grote
woonkeuken met enorme eettafel en sfeervolle woonkamer met
sfeerhaard typeren deze villa. Er bevinden zich vier slaapkamers
op de begane grond en twee badkamers. Op de verdieping zijn nog
eens zeven slaapkamers te vinden, evenals twee badkamers. De
badkamers beschikken over een douche, wastafel en toilet. Er zijn
tevens twee aparte toiletten aanwezig.

www.deboshoek.nl/groepsaccommodaties
Boek met vrienden, groot gezin of de hele familie een groepsaccommodatie op de Veluwe op De
Boshoek. Genoeg vertier voor jong en oud. Een ervaring die voor altijd bij zal blijven. Ruime villa's en
genoeg ruimte bieden een goede start van een groepsvakantie!
Bent u op zoek naar een leuke activiteit tijdens uw verblijf in een van de groepsvilla's? Bekijk ons
platform Events op de Veluwe voor een leuke activiteit passend bij uw gezelschap. Ga gezellig bowlen
of trek de natuur in met een buggy, mountainbike of huifkar.

EN T SA M EN
ST EL JE EI GE N A R RA N G EM
en
met

activiteit eten en drinken

WWW.EVENTSOPDEVELUWE.NL

GROEPSACCOMMODATIES • ACCOMMODATIES
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www.deboshoek.nl/chalets

Chalets
Om een chalet te huren, zit u bij De Boshoek goed. Onze chalets maken hun naam waar en zijn een
goede start van uw Veluwe ervaring. Op ons recreatiepark kunt u een groot aantal luxe lounges en
chalets huren waardoor het u aan niets ontbreekt. Onze chalets zijn gezellig en ruimtelijk ingericht met
= wellnessfaciliteiten
optioneel wellnessfaciliteiten.
= Finse grill kota

Veluwelodge

tot 4 personen

De ruim opgezette Veluwelodge zorgt voor een extra Veluwe beleving.
Deze lodge biedt ruimte voor 43 personen. Een heerlijke plek om tot rust
te komen! Er zijn zelfs Veluwelodges met privé sauna beschikbaar!
Ruim opgezet recreatiechalet
Met privé sauna mogelijk

Veluwelounge

tot 4 personen

ook 4+4 personen mogelijk

Helemaal in stijl overnachten in deze bijzondere Veluwelounge! De
lounge biedt ruime voor 4 personen. Voor grotere gezelschappen zijn de
twee Veluwelounges bij elkaar te reserveren, zodat er een 8-persoons
accommodatie ontstaat.
Comfortabele bijzondere accommodatie
Met veranda, opslaande deuren en veel comfort

Veluwelounge

tot 6 personen

De bijzondere Veluwelounge is er ook voor 6 personen! Met extra
mogelijkheid van privé sauna en tuindouche maken deze accommodatie
extra comfortabel!
Extra comfort en luxe met privé sauna en tuindouche
6-persoons bijzondere accommodatie
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Familielodge

tot 6 personen

Comfortabel genieten met het hele gezin in deze Familielodge voor 6
personen. Door de opslaande deuren naar het terras met overkapping
maakt u van de keuken een extra leefruimte voor gezellige avonden.
3 slaapkamers
Voorzien van alle gemakken en apart toilet aanwezig

Veluwe Villa

ook 6+6 of 6+6+6 mogelijk

tot 6 personen

De Veluwevilla is de luxere versie van de Veluwelodge. Met nog meer
Veluwe beleving in deze accommodatie maakt u van uw vakantie een
moment om nooit te vergeten.
3 slaapkamers
Binnen- en buitenkachel voor extra gezelligheid

Veluwelodge Wellness Plus

tot 6 personen

Toe aan nog meer luxe? Reserveer onze Veluwelodge Wellness Plus
met privé sauna, jacuzzi en extra slaapkamer! Met veel privacy bij uw
accommodatie kunt u genieten van uw welverdiende vakantie.
Privé sauna, jacuzzi en 3 slaapkamers
Extra comfort en privacy bij accommodatie

Veluwelodge XL

tot 6 personen

ook 6+6 mogelijk

De grotere variant van de Veluwelodge is deze Veluwelodge XL met privé
sauna en sfeervol in- en exterieur! Dit chalet geeft uw vakantie nog meer
Veluwebeleving. Kom volledig tot rust en geniet van uw vakantie!
Privé sauna bij accommodatie
Sfeervol chalet in Veluwe stijl

Safarichalet voor zomer én winter

tot 4 personen

Zowel comfortabel in de winter als in de zomer! Deze combinatie van chalet
en safaritent maakt een verblijf extra fijn. Met ouderslaapkamer, loft voor de
kinderen en inpandige badkamer is dit een unieke accommodatie!
Comfortabel in zomer én winter
Combinatie van chalet en safaritent

CHALETS
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Koopchalets
Koop uw eigen chalet op de Veluwe
Een recreatiechalet is een plek waar u tot rust kunt komen en heerlijk kunt ontsnappen aan de drukte
van uw dagelijks leven. Door te investeren in een mooi chalet heeft u een eigen plek waar u ten alle
tijden kunt ontspannen in uw vrije tijd. Chalet-kopen.com gaat samen met u op zoek naar een geschikt
chalet dat aansluit bij uw wensen. Vervolgens wordt de recreatiewoning geheel gebouwd en ingericht
naar uw smaak. Tijdens dit proces wordt er onder andere rekening gehouden met de samenstelling
van uw gezin om het chalet daarna kant-en-klaar af te leveren.

Tweedehands chalets
De occasion/tweedehands chalets zijn perfect als tweede woning waar u kunt ontspannen en kunt
genieten van de rust. Wilt u een chalet kopen als investering? Kies dan voor een nieuw chalet. Wij
verhuren uw chalet wanneer u er zelf geen gebruik van wilt maken, zodat u kunt genieten van een
flexibel rendement.

Kijk voor meer informatie

op:

www.chalet-kopen.com
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KOOPCHALETS

Reserveer direct uw vakantie online!

www.deboshoek.nl

Openingstijden
Op Recreatiepark De Boshoek kunt u het hele jaar terecht om te recreëren. De camping is geopend
van +/- maart t/m oktober. Afhankelijk van het seizoen variëren de openingstijden van onze
voorzieningen. Bekijk de actuele openingstijden op www.deboshoek.nl/openingstijden

Contactgegevens:
Recreatiepark De Boshoek
Harremaatweg 34
3781 NJ Voorthuizen
Tel: 0342-471 297
info@deboshoek.nl

www.deboshoek.nl

Routebeschrijving:

• Afslag Voorthuizen: rijd richting Voorthuizen.
Neem in het dorp op de rotonde de 1e afslag
naar de Hoofdstraat. Sla na 2,4 km rechtsaf
naar de Polleveenseweg. Neem de 1e afslag
naar de Harremaatweg. Na 700 m komt u aan
op De Boshoek.
• Afslag Stroe: rijd richting Garderen en ga bij de
2e rotonde linksaf naar de Apeldoornseweg.
Sla na 4 km linksaf naar de Polleveenseweg.
Neem de 1e afslag naar de Harremaatweg. Na
700 m komt u aan op De Boshoek.

Tot gauw op De Boshoek !
De Boshoek Voorthuizen
CONTACT & BOEKEN • ALGEMENE INFORMATIE
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Recreatiepark De Boshoek
Harremaatweg 34
3781 NJ Voorthuizen

0342-471297
info@deboshoek.nl
www.deboshoek.nl

