


OVER VILLATENT

OVER VAKANTIEPARK 
DE IJSVOGEL

Bij Villatent nemen we jouw 
vakantieplezier zeer serieus! 
Wij bieden de charme van 
kamperen en de luxe van 
thuis. Wij zorgen ervoor dat  
er op je vakantielocatie een 
compleet ingerichte Villatent  
klaarstaat die van werkelijk 
alle gemakken voorzien is. 
Eigen badkamer? Ook dat is 
gewoon mogelijk. Zo zorgen 
wij ervoor dat jij direct kan 
genieten van je welverdiende 
vakantie.

4-sterren vakantiepark de 
IJsvogel ligt aan de rand van 
Nationaal Park de Hoge Veluwe. 
Het vakantiepark bevindt zich 
midden in het knusse plaatsje 
Voorthuizen. Het park is ruim 
opgezet en omringd door 
prachtige bossen, heiden en 
beekjes. Jong en oud kunnen 
genieten van de eindeloos vele 
faciliteiten. Het binnen- en 
buitenzwembad zorgen voor 
waterpret door weer en wind. 
Daag je familie uit voor een 
potje tennis of klim en klauter in 
de speeltuinen. 

‘ ‘Prachtige ligging, mooi uitzicht, lekkere bedden, 

fijne complete tent.’ ’

‘ ‘Schitterende accommodatie. Midden in de natuur, 

van alle gemakken voorzien en personeel is gastvrij. ’ ’
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3,2,1, HET IS TIJD 
VOOR VAKANTIE...

Omdat we je het zo makkelijk mogelijk willen 
maken en we vooral willen dat jij 100% uitgerust 
terugkomt van je vakantie, hebben wij alvast wat 
speurwerk voor je verricht. Wat je alleen nog te 
doen staat? Deze virtuele gids op je telefoon of 

desktop downloaden en ervoor zorgen dat je 
hem gedurende je vakantie overal bij de hand 
hebt. Naast handige weetjes zoals het dichts-
bijzijnde tankstation of de lokale supermarkt, 

helpen we je ook graag een handje als het gaat 
om de leukste steden die je kunt bezoeken.

Liever een keer uit eten?
Blader snel verder, want de lekkerste 
restaurants staan voor je op een rij.

Voor nu wensen wij je alvast heel veel 
inpakplezier en laat het glamping 

avontuur beginnen.



Op de IJsvogel is aan 
horecagelegenheden geen gebrek! 
‘s Ochtends kun je terecht bij 
Bakker Piet voor heerlijke lokale 
producten. De broodjes kun je 
bestellen en staan de volgende 
ochtend vanaf 09:00 voor je klaar 
bij de receptie. Daarnaast kun 
je ook genieten van een heerlijk 
diner in Restaurant de Gasterij, 
het middelpunt van gezelligheid. 
Geniet van het eten in het 
restaurant, een drankje op het 
terras of haal een heerlijke snack 
bij de snackbar.

VOOR DE  
KLEINTJES 

Vakantiepark de IJsvogel zorgt 
ervoor dat de kids zich uren 
vermaken. De voetbalkooi, 
speeltuin en tafeltennistafel 
zorgen ervoor dat de kinderen al 
hun enthousiasme kwijt kunnen! 
In het hoogseizoen staat het 
animatieteam klaar om hen de 
tijd van hun leven te bezorgen! 
Dit animatieteam organiseert 
verschillende activiteiten, spellen 
en workshops. Het binnen- en 
buitenbad zorgen ervoor dat de 
kinderen urenlang zwemplezier 
hebben!

MINICLUB & ANIMATIE

ANIMATIE

RESTAURANT EN BAR

BUITENZWEMBAD

BINNENZWEMBAD

VISMOGELIJKHEID

SAUNA

SPEELTUINEN

VOETBALKOOI 

JEU DE BOULES

TAFELTENNIS 

VISVIJVER

BOWLINGBAAN

HORECA OP HET
VAKANTIEPARK

Op de Camping 



IN DE BUURT  
Apeldoorn is een leuke stad, 
gelegen in de Hoge Veluwe. De 
levendige binnenstad zorgt voor 
uren shopplezier en biedt naast de 
bekende winkels ook kleine lokale 
boetiekjes. Natuurlijk is een 
bezoekje aan het bekende Paleis het 
Loo niet te vergeten. Hier kun je 
genieten van de kunstcollectie, 
prachtige tuinen en de stallen met 
oude koetsen en oldtimers.

Amersfoort staat bekend om haar 
prachtige geschiedenis. In de 
historierijke stad vind je details van 
de 13e eeuw, die terug zijn te vinden 
in de vele monumenten, straatjes 
en grachten. Naast de winkelstraten 
kun je heerlijk wat eten op het Lieve 
Vrouwenplein. Verder kun je een 
bezoekje brengen aan de Sint-Joris 
kerk en de Lieve Vrouwentoren. Er 
is genoeg te zien en beleven in deze 
prachtige stad!

APELDOORN AMERSFOORT

DE APENHEUL

ATTRACTIEPARK 
JULIANATOREN

Hebben jullie zin in een dagje uit? 
Geen zorgen! Op nog geen 15 
minuten rijden vind je attractiepark 
Julianatoren. Hier kun je genieten 
van meer dan 60 te gekke 
attracties voor het hele gezin. 
Maak kennis met de karakters Jul 
en Julia de muizen. Zij zorgen voor 
een hele dag vol plezier!

Adres: Amersfoortseweg 35,  
Apeldoorn

19 km vanaf vakantiepark de
 IJsvogel

De Apenheul is het leukste dagje 
uit voor zowel jong als oud! 
Wist je dat van alle dieren apen 
het meest op mensen lijken? 
Bewonder de verschillende 
loslopende apen, die klimmen 
en klauteren door de bossen en 
de vele speeltoestellen. Je maakt 
kennis met 35 verschillende 
apensoorten, waarvan zelfs de 
helft tussen jullie losloopt!

Adres: J.C. Wilslaan 21, Apeldoorn
 
20,5 km vanaf vakantiepark de 
IJsvogel

TIP: VERGEET GEEN BEZOEKJE TE BRENGEN 
AAN HET PRACHTIGE NATUURGEBIED DE 
HOGE VELUWE

HANDIG OM TE 
WETEN:
SUPERMARKT: 
Adres: Albert Heijn, Smidsplein 21 
Voorthuizen
4,2 km vanaf de camping

ZIEKENHUIS: 
Adres: Gelre ziekenhuizen Apeldoorn,  
Albert Schweitzerlaan 31, Apeldoorn 
27,5 km vanaf de camping 

PINAUTOMAAT: 
Adres: ING Bank, Smidsplein 21 
4,2 km vanaf de camping 

TANKSTATION: 
Adres: Shell, Apeldoornsestraat 65, 
Voorthuizen
3,6 km vanaf de camping



  

* Twee slaapkamers
* Tweepersoonsbed
* Twee stapelbedden
* Douche
* Toilet
* Wasbak

LUXE XL 
met sanitair

ONZE TENTEN 

Elke Villatent is voorzien van 
een keuken met koelkast, 

Nespresso, 
Outdoorchef BBQ, 

steigerhouten meubels 
en een hangmat. 

Kijk voor een complete 
inventarislijst op: 

www.villatent.nl/villa
-tenten

Op vakantiepark de IJsvogel 
 vind je onze prachtig luxe 

Villatent inclusief sanitair XL. 
Dit is een ruime safaritent 
voor maximaal 6 personen.

Handdoeken, 
theedoeken en 

bedlinnen zijn helaas 
niet inbegrepen.

7 x 5 m

6 personen



Wat maakt jouw vakantie nou écht tot een glampingvakantie? 
Deel jouw unieke glampingmoment met de hashtag #villatent 

op Instagram of Facebook. 

Volg @villatent ook direct en blijf zo op de hoogte van alle 
ontwikkelingen en inspiratie op glampinggebied.

Wij staan voor je klaar!
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