
Vakantiepark Familie-

huis Nunspeet is een 

vakantiepark gelegen 

in Nunspeet. Het park is 

direct gelegen aan het 

Veluwemeer. Op het Ve-

luwemeer kunt u varen, 

zwemmen of andere 

watersporten beoe-

fenen. De accommo-

daties van Familiehuis 

Nunspeet zijn onlangs 

nieuw aangelegd en zijn 

zeer goed onderhouden. 

“We bieden niet alleen 

een mooie en ontspan-

nen vakantie aan, ook 

de veiligheid is geborgd 

omdat onze huizen op 

een mooi groot perceel 

staan met allemaal ei-

gen voorzieningen. Wil 

je als gezin in eigen land 

op vakantie dan is ons 

park de ideale bestem-

ming”, aldus Margaret 

van Mourik van het 

vakantiepark.

De vakantiehuizen aan het 

Veluwemeer zijn geschikt 

voor een korte of lange 

vakantie aan het meer. Het 

park beschikt dus over een 

uitstekende ligging. Het 

park ligt niet alleen direct 

aan het veluwemeer, ook 

het bos, de heide en zand-

verstuivingen liggen op 

zeer korte afstand van het 

park. Je kunt bij dit vakan-

tiepark dus alle kanten op! 

Margaret: “Je kunt hier 

echt genieten van de rust 

en ruimte. En ook op het 

park heb je bos en water 

bijna naast de deur.” 

CONTACT

Het contact met de ‘tijde-

lijke bewoners’ van het 

park vindt Margaret heel 

belangrijk. “Het is belang-

rijk dat gasten zich hier 

thuis en op hun gemak 

voelen. Daarom maken 

we ook regelmatig een 

praatje en vragen of alles 

naar wens is. Je beleefd 

hier als het ware een soort 

familiegevoel.”

Vakantiepark Familiehuis 

Nunspeet is het gehele 

jaar geopend. Dat bete-

kent dat vakantiegan-

gers dus altijd van harte 

welkom zijn, ongeacht het 

jaargetijde, lente, zomer, 

herfst of winter. In de 
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lente kunt je genieten van 

de uitlopende natuur en 

de vele vogels op het wa-

ter. De zomer vraagt om 

een duik in het water, een 

mooie fi etstocht door de 

omgeving of een dagtocht 

met één van de motor-

bootjes. “Deze zijn naast 

kano’s een ideale manier 

om te genieten op het wa-

ter. Na elke verhuur wor-

den de boten en kano’s 

op een grondige manier 

gereinigd zodat ieder-

een veilig en ontspannen 

weer het water op kan.” 

In de herfst is het prach-

tig wandelen door de 

gekleurde bossen. En de 

winter? Ook dan is het bij 

ons goed toeven. Geniet 

van de witte wereld als het 

gesneeuwd heeft en bij 

voldoende vorst schaatst 

u direct vanaf het park zo 

het Veluwemeer op.

GESCHIKT VOOR ALLE 

LEEFTIJDEN

Een vakantie op Vakantie-

park Familiehuis Nunspeet 

is aantrekkelijk voor alle 

leeftijden. Jong en oud(er) 

zullen zich bij ons prima 

vermaken. “Zowel 50-plus-

sers als gezinnen met 

jonge kinderen kunnen 

hier een heerlijke vakantie 

beleven”, verzekert Mar-

garet belangstellend. “Zo 

is het Veluwemeer natuur-

lijk al genoemd. Hier kun 

je bijvoorbeeld zwemmen 

of met een motorbootje, 

kano of supboard het 

water op. Het is allemaal 

mogelijk bij dit prachtige 

meer! Ook de faciliteiten 

zijn helemaal up-to-date. 

Naast een wasserette met 

droger, is er natuurlijk 

overal vrij wifi -gebruik en 

wordt er vanuit de snack-

corner op het hele terrein 

bezorgd. “Hierbij nemen 

we overal natuurlijk de 1,5 

meter regel in acht”, legt 

Margaret desgevraagd uit.

Verder komen fi etsers 

ruimschoots aan hun trek-

ken. Wij hebben namelijk 

routes beschikbaar in 

diverse lengtes die direct 

vanaf het park beginnen. 

Fietsen door het buitenge-

bied, door het bos of over 

de hei? De keuze is aan 

vrij.”

Daarnaast beschikt het 

park over een kinder-

speelplaats met airtram-

poline, tafeltennistafel, 

Jeu de Boulesbaan, groot 

dam- en schaakbord en 

een beachvolleybalveld. 

In diverse schoolvakanties 

zorgt een animatieteam 

voor de nodige activiteiten 

voor de kinderen, maar 

ook de jongeren worden 

niet vergeten. En voor het 

hele gezin is er tijdens de 

avonden van alles te bele-

ven, van volleybaltoernooi 

tot fi etspuzzeltocht, van 

spelavond tot wildspeur-

tocht.

 ONTDEK DE OMGEVING 

VAN HET VAKANTIEPARK

U kunt zich ook buiten ons 

vakantiepark uitstekend 

vermaken! Het park ligt op 

een paar kilometer afstand 

van Nunspeet en zodoen-

de kunt u deze stad bezoe-

ken of er op uittrekken in 

de prachtige omgeving. Zo 

is heel de Veluwe voorzien 

van fi etsknooppunten. In 

deze omgeving vindt u 

bovendien een 30 meter 

hoge uitkijktoren.

Daarnaast is sport- en re-

creatiecentrum “de Brake” 

een absolute aanrader. 

Hier is werkelijk van alles 

te beleven. Zo vindt u er 

een 25 meter zwembad, 

een subtropisch recrea-

tiebad en nog veel meer!  

“En omdat de Veluwe en 

Randmeren zo’n groot en 

uitgestrekt gebied zijn, zit 

je nooit op elkaars lip. Dat 

is het mooi aan een vakan-

tie bij ons op het vakantie-

park”, aldus Margaret van 

Mourik. 

Voor meer informatie 

kijk op www.familiehuis-

nunspeet.nl

 Scan de QR-code en bekijk de video van Vakantie-

park Familiehuis Nunspeet 


