Akkertien
Overijssel

Buiten Gewoon
Genieten!
Buiten zijn zoals jij dat wilt
Geen reserveringskosten
Persoonlijke gastvrijheid

www.ardoer.com/akkertien

Vakantiepark ’t Akkertien

Ons park
Onze gastvrijheid vind je ook terug bij de receptie. Het
is veel meer dan een ontvangstruimte waar je kunt
inschrijven. Het is ook een informatiecentrum waar
je folders kunt vinden over de omgeving, fietsroutes
of activiteiten in de buurt. ’s Ochtends kun je hier
verse broodjes halen. In hetzelfde gebouw is ook een
snackbar, grote kantine en kiosk waar je de krant
ansichtkaarten, postzegels, souvenirs, een ijsje of iets
te drinken kunt kopen. Het is tevens de toegang tot
Lanz-Bulldog museum. Op het hele park is gratis Wi-Fi
aanwezig.
Het kampeerterrein is goed onderhouden en in zijn
geheel omringd door landschappelijke beplanting. De
paden zijn geasfalteerd. Dit is ook zeer toegankelijk
voor rolstoelgebruikers. Verspreid over de camping zijn
speeltuintjes, waar de kinderen kunnen schommelen,
glijden en klimmen. Maar natuurlijk kun je ook zwemmen
in ons verwarmde buitenzwembad of peuterbad.

Kamperen
De comfortplaatsen beschikken over 10 ampère stroom,
CAI aansluiting, watertappunt en afvoer op de plaats. De
kampeerplaatsen zijn minimaal 10 meter breed en de
velden zijn omringd door landschappelijke beplanting.
Camperplaatsen
Voor campers hebben wij een speciaal verhard veld voor
de slagboom. Tevens is er een camperservicestation.
Sanitair voorzieningen
Op de camping zijn meerdere sanitairgebouwen
voorzien van toiletten, douches, wastafels, af te sluiten
wascabines, invalidentoilet en –douche, familiedouche
met baby verzorgingsstation, afwasplaatsen en cv.
Wasserette
De wasserette is voorzien van professionele wasmachines, een grote droger en een centrifuge. Munten
met waspoeder zijn verkrijgbaar bij de receptie.
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en de camping probeert voor jou leuke activiteiten te
organiseren. Zo is er elke vrijdagavond jokeren en
klaverjassen in de kantine. Ook worden er regelmatig
viswedstrijden en bingo’s georganiseerd voor de gasten
die bij ons verblijven. Ons recreatieteam houdt zich volop
bezig met de kids terwijl jij ze aanmoedigt of lekker bij de
voortent aan het genieten bent van jouw vakantie.

Privé sanitair
Kamperen met gebruik van je eigen toilet, douche en
wastafel/afwasplaats. De plaatsen met privé sanitair liggen
prachtig gelegen aan de visvijver waar je een prachtig
uitzicht hebt. Tevens bestaat de mogelijkheid voor het
huren van een Safaritent met privé sanitair.
Kantine
In onze kantine is het gezellig samenkomen. Er worden
diverse activiteiten georganiseerd. Zoals jokeren en
klaverjassen, bingo’s en verschillende avond activiteiten
in het hoogseizoen. Maar natuurlijk kun je ook rustig een
spelletje biljart spelen op onze libre en pool biljart.
Snackbar
In de snackbar kun je terecht voor een patatje met een
snack, voor lekker softijs of verpakt ijs. De snackbar is in
het hoogseizoen dagelijks geopend en in het laagseizoen
alleen in het weekend.

Zwembad
Tijdens de zomermaanden kun je je heerlijk vermaken in
ons verwarmde buitenzwembad. De kinderen amuseren
zich prima, terwijl jij op ons grote terras geniet van het
zonnetje en de spelende kinderen. Ons zwembad van 1.40
m. diep met een grote glijbaan van 36 meter is heerlijk voor
groot en klein. In het aparte peuterbad kunnen de kleinere
kinderen naar harte lust spetteren en zich opperbest
vermaken met onze sproeiende clown. Om het zwembad
schoon te houden gebruiken wij zoutelektrolyse. Zout
wordt omgezet in chloor, een weldaad voor je huid, geen
last meer van rode ogen en ideaal voor kinderen met
gevoelige luchtwegen. Een strakke jeukende huid na het
zwemmen zijn tot een minimum beperkt. Daarnaast is het
veiliger en milieuvriendelijk.
Appartementen
De appartementen voor 2 personen (evt met 2 kinderen)
zijn volledig ingericht. 3 appartementen zijn geschikt
voor mindervaliden. Alle appartementen hebben eigen
keukenblok met koelkast, douche en toilet en eigen
ingang.

Fiets- en skelterverhuur
Geen fiets bij je en het is prachtig weer om te fietsen?
Dan kun je bij ons een fiets huren om te genieten van de
prachtige omgeving. Voor de kinderen zijn er skelters te
huur waarmee ze zich prima kunnen vermaken op de
camping. De paden zijn geasfalteerd dus dat rijdt makkelijk
en ook voor skeeleren of wave boarden is het erg geschikt
Recreatieteam
Tijdens het hoogseizoen worden er volop activiteiten
georganiseerd voor jong en oud. Het recreatieteam
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Plattegrond
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Helikopterovernachting
Op de camping in de visvijver staat een echte helikopter.
Een MI-2 helikopter met NAVO benaming Hoplite. De
helikopter is te huur voor een bijzondere overnachting
voor 2 personen. De helikopter is geplaatst op een
platform boven het water. Met een trekpontje kun je naar
de helikopter toe varen.

Bootverhuur
Huur voor een hele of een halve dag een stoere vlet
waarop jij de “kapitein” bent om vanuit Vollenhove door
Waterreijk Weerribben en Wieden te varen. Met 2 tot 6
personen schitterende tochten te ondernemen die je door
één van de mooiste waterlandschappen van Nederland
zullen voeren. Geniet van de rust, ruimte en de natuur op
het water.

Groepsaccommodatie
In de luxe 5 sterren groepsaccommodatie voor max. 30
personen zijn 10 slaapkamers voor 2 of 4 personen. Alle
kamers zijn voorzien van douche en toilet. De bedden
zijn opgemaakt en op elke kamer is een tv. De grote
gemeenschappelijke ruimte met bar, tafelvoetbal, tv
en biljart biedt ruimte voor iedereen. De ruime keuken
beschikt over een groot fornuis met oven, grote braadslee
en een afwasmachine. In de hele accommodatie is gratis
WIFI.

Je bent zelf de
Kapitein!
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Omgeving Vollenhove, NW-Overijssel
Onze camping in NW-Overijssel ligt midden in een
rustige landelijke omgeving. In dit waterreijke gebied
is er in de zeer nabije omgeving volop gelegenheid
voor watersport. Er is viswater en gelegenheid om te
surfen roeien, kanoën, zeilen, zwemmen en varen.
In de omgeving is een keur aan fietsmogelijkheden.
Ook wandelen is heel goed mogelijk. In de directe
omgeving liggen veel interessante dorpen en oude
stadjes zoals Blokzijl, Giethoorn, Belt-Schutsloot,
Jonen en Dwarsgracht. Verder kunnen natuurliefhebbers hun hart ophalen in Natuurgebied Nationaal Park Weerribben en Wieden.
Vollenhove is een historisch stadje met diverse
havezaten. De stadskern ligt op 500 mtr. van de
camping en beschikt over diverse winkels zoals een
bakker, slager, groenteboer, supermarkt enz. Oude
historische gebouwen en de benodigde horeca
voorzieningen zijn aanwezig.

Adresgegevens
Vakantiepark ’t Akkertien
Noordwal 3 | 8325 PP Vollenhove
Tel. +31-(0)527-241378
akkertien@ardoer.com
www.ardoer.com/akkertien
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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

Gelderland
1 Ackersate
2 Bosgraaf
3 Haeghehorst
4 Hertshoorn
5 Jutberg
6 Wije Werelt
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

