


OVER VILLATENT

OVER VAKANTIEPARK 
SALLANDSHOEVE

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.

Vakantiepark Sallandshoeve is 
gelegen vlakbij de Holterberg. 
Een prachtig natuurgebied, waar 
je kunt ontspannen en genieten 
van de rust. Dankzij de vele 
faciliteiten van dit vakantiepark, 
is deze geschikt voor jong en 
oud. De camping is perfect 
gelegen voor glampers die ervan 
houden om er een dagje op uit 
te gaan. Shoppen in een van de 
gezellige steden, een wandel- of 
fietstocht of heerlijk een balletje 
slaan op één van de prachtige 
golfbanen.

‘‘Het verblijf in de luxe Villatent was erg fijn en 

gezellig! ’ ’ 

‘ ‘Mooie tenten met goede faciliteiten: fijne bed-

den, grote koelkast en eigen sanitair. Erg fijn!’ ’
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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.



Tijdens een vakantie kan 
lekker eten natuurlijk niet 
ontbreken! Bij boerderij 
Sallandshoeve vind je alle 
horecagelegenheden van het 
vakantiepark. Deze eetboerderij 
biedt je heerlijk gevarieerde 
gerechten en zullen je zeker 
verleiden om nog eens terug te 
komen. Liever een hapje eten 
in je Villatent? Geen probleem! 
Bij het restaurant of de 
snackbar kun je een heerlijke 
pizza of een lekkere snack 
afhalen. Buikjes rond? Naast de 
horeca vind je in de boerderij 
ook een bowlingbaan. Veel 
plezier! 

VOOR DE  
KLEINTJES 

Voor de kleintjes is er op 
vakantiepark Sallandshoeve 
genoeg te doen! Tijdens de 
vakantieperiodes is er een 
enthousiast animatieteam 
aanwezig. Dit team verzorgt 
fantastische activiteiten als 
toernooitjes, knutselwerken, 
skelterraces en koekjes bakken. 
De speelvijver is het middelpunt 
van de camping. Steek de 
speelvijver over op het vlot, 
bouw de mooiste zandkastelen 
bouwen en speel lekker op het 
strandje. 

AIRTRAMPOLINE  

SNACKBAR

TERRAS

RESTAURANT

BINNENZWEMBAD

FIETS- EN WANDEL  
ROUTES

FIETSVERHUUR

MIDGETGOLF 

SKELTERVERHUUR 

SPEELTUIN

ANIMATIE

BOWLINGBAAN

SPEELVIJVER

DE HORECA

Op de Camping 



IN DE BUURT  
Een must-do is de Koekwinkel, 
waar al meer dan 400 jaar de 
wereldberoemde kruidkoek wordt 
gebakken. Jb. Bussink is de enige 
bakker die hem bakt volgens het 
eeuwenoud geheime recept van 
Deventer. Loop door de prachtige 
stad en bezoek de vele winkeltjes, 
musea of gezellige cafés. Trek 
gekregen? Ga lekker een hapje eten 
bij restaurant ‘t Arsenaal of geniet 
van de Italiaanse klassiekers bij Da 
Mario.

Zwolle staat bekend om haar oude 
binnenstad en haar Zwolse Balletjes. 
Je verkent deze stad het beste te 
voet. Zin in een speciaal biertje? Bij 
restaurant de Refter kun je kiezen 
uit maar liefst 200 speciaal biertjes. 
Parkeren kun je voor max. €9 per 
dag op het parkeerterrein aan de 
Burgemeester van Roijensingel. Deze 
ligt op slechts enkele minuten lopen 
vanaf het centrum.

DEVENTER ZWOLLE

AVONTURENPARK 
HELLENDOORN

BOERDERIJ DE VOS
Op dit erf valt van alles te beleven! 
Je kunt de boerderij ontdekken 
tijdens de Boer’n Xpeditie. Wil je 
graag ontdekken hoe het leven op 
een boerderij er aan toe gaat? Dan 
is dit jouw kans! Door middel van 
spelletjes, filmpjes en opdrachten 
word je al snel een boerenhulp. 
Tijd voor wat avontuur? Ga dan 
met het gezin de uitdaging aan om 
het maïsdoolhof van 3,5 hectare 
te overwinnen. De route duurt 
ongeveer 45 minuten. Succes! 

Adres: Vilstersestraat 28 
Lemelerveld

19,9 km vanaf vakantiepark 
Sallandshoeve

Verscholen in de bossen van 
Hellendoorn vind je dit geweldige 
attractiepark. In het park staan 
ruim 30 prachtige attracties 
en shows op je te wachten. 
Tijd voor waterpret? Stap in de 
wildwaterbaan voor wat verkoeling. 
Ben jij een echte waaghals? Stap 
dan in één van de achtbanen! Let 
tijdens je bezoek goed op. Wie weet 
kom je tijdens jouw bezoek Babe en 
Bella tegen, de mascotte’s van het 
attractiepark. 

Adres: Luttenbergerweg 22, 
Hellendoorn

12,2 km vanaf vakantiepark 
Sallandshoeve 

TIP: VOOR ONZE GOLFLIEFHEBBERS! ER 
BEVINDEN ZICH MAAR LIEFST 4 GOLFBANEN 
OP MAXIMAAL 22 KM VANAF DE CAMPING

HANDIG OM TE 
WETEN:
SUPERMARKT PLUS: 
Adres: Dorpstraat 36, 8111 AE Heeten 
4,8 km vanaf de camping

ZIEKENHUIS: 
Adres: Nico Bolkesteinlaan 75, 7416 SE, 
Deventer 
15,5 km vanaf de camping

PINAUTOMAAT:
Adres: Dorpstraat 36, 8111 AE Heeten  
4,8 km vanaf de camping
 

TANKSTATION:
Adres: Okkenbroekstraat 19, 8112 AK 
Nieuw Heeten 
800 m vanaf de camping



  

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

7 x 5 m
6 personen

LUXE 
met sanitair XL

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 
Sallandshoeve 

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.



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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