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Natuurlijk denk je direct aan de bomen en het bos als De Veluwe wordt genoemd, maar er is veel meer. Midden op die Veluwe ligt het
Vakantiepark Familiehuis Nunspeet. Familiehuis Nunspeet wordt omgeven door alles wat De Veluwe te bieden heeft, natuurlijk het bos, dat
vraagt om een stevige wandeling. De zandverstuivingen en de paarse heidevelden. De Bijsselse Beek kabbelt door het vakantiepark en is de
favoriete plek van de ijsvogel. De gezellige haven, een heerlijk zandstrand en het Veluwemeer waar ruimte is voor alle watersportvarianten.
Gewoon op loopafstand vanuit je prachtige vakantiewoning de bossen in of het water op.
Dat is vakantie in optima forma. Vakantiepark Familiehuis Nunspeet heeft verschillende vakantiewoningen voor zowel verkoop
als verhuur. Het maakt niet uit welk type woning, het is altijd van
alle gemakken voorzien, of het nu gaat om een vaatwasser of Wifi,
het is er gewoon. De rust en ruimte op het park zorgen er voor
dat een gast direct in de vakantiemodus komt. Een animatieprogramma voor alle leeftijden, boot- of fietsverhuur voor bijvoorbeeld de 50plussers of zij die al van het pensioen genieten. Kortom
er is voor elk wat wils en voor iedereen de zondagsrust.
Natuurlijk is Nunspeet een geweldig dorp maar wie de toeristische
horizon wil verbreden komt bijna vakantietijd tekort. Veel charmante dorpjes liggen op fietsafstand. Het pittoreske Elburg waar
veel bedrijvigheid is op de Botterwerf. Er zijn legio mogelijkheden
voor een rondvaart op het Veluwemeer of een dagtocht naar Urk.

De schaapskooi in Elspeet is ook een echte aanrader. Samen met
de boswachter naar wild speuren op de Veluwe of een bezoek
brengen aan Het Verscholen Dorp in Vierhouten. Het spetterende
Harderwijk biedt volop actie in het Dolfinarium. Of Apeldoorn waar
een bezoek aan Paleis Het Loo of De Apenheul zeer de moeite
waard is. De getrainde fietsers doen een rondje Veluwemeer, een
half rondje kan ook als je gebruik maakt van het veerpontje dat
dicht bij Vakantiepark Familiehuis Nunspeet ligt.
Welkom op De Veluwe waar heel veel te doen en te ontdekken is,
het mag en kan maar is zeker geen must. Wie alleen wil ‘spelevaren’ op het Veluwemeer is ook meer dan welkom. De deur van
uw vakantiewoning staat al open, het team van Vakantiepark
Familiehuis Nunspeet is klaar voor uw komst. Ervaar het thuisgevoel op vakantie!
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