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Samen de Veluwe ontdekken; volgens ons bij uitstek het 
allermooiste natuurgebied in Nederland. Bij Recreatielandgoed 
de IJsvogel vind je dé perfecte uitvalsbasis voor je verblijf, 
midden op de Veluwe. Wij stellen je in staat om te genieten van 
al het moois dat de Veluwe te bieden heeft, sterker nog; het is 
ons doel om je de Veluwe te laten ontdekken!

Van de ‘Big Five’ tot culinaire hotspots; de Veluwe heeft het 
allemaal. Het heerlijke gevoel van vrijheid, natuur en écht even 
samen zijn; dat delen wij het liefst met onze gasten. Benieuwd 
waarom je tijdens je verblijf op de Veluwe bij de IJsvogel aan het 
juiste adres bent? Wij leggen het graag aan je uit.

De IJsvogel is een comfortabele vakantie in de natuur. 
Waar je echt kunt opladen en ontspannen door te 
ontdekken. 

Het beste voor de binnenmens begint hier buiten. 

Dompel je onder op de Veluwe en je zult ontspannen 
door de inspanning die je hiervoor moet doen.

Wij weten waar je behoefte aan hebt op vakantie. 
We denken vooruit, verrassen en staan klaar waar 
we kunnen. 

Genieten zit hem in de kleine dingen en in aandacht.

We leren je graag persoonlijk kennen. 

We gaan voor puur, authentiek en eenvoud. 
In al onze producten en diensten. Die verbindingen 
leggen we en laten je daardoor voluit genieten.

Wij onderscheiden ons in het maken van (de) verbinding 
tussen jou en de Veluwe. Dat zit hem volgens ons niet in 
grote zwembaden, speelparadijzen en snel 
entertainment, maar juist in de kleine dingen. 
 
Je voelt je hier thuis. Ons park weerspiegelt de 
omgeving, in smaak, geur, beleving en sfeer.

Je ontdekt hier elk bezoek weer iets nieuws. Genietend 
van de puurheid van hét Veluwegevoel. Daar gaan we 
voor, met passie.

HET BÉSTE GEVOEL 
VAN BINNEN, 
BEGINT BUITEN.
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DE UITSTAPJES 
De prachtige ligging van ons recreatielandgoed, aan de rand 
van de Veluwe, omgeven door mooie bossen, uitgestrekte 
heidevelden en leuke dorpjes maken je vakantie extra leuk 
en ontspannen. Een vakantie op de Veluwe staat niet alleen 
bekend om de prachtige natuur, maar het bruist ook van 
de activiteiten! Deze lichten wij graag voor je uit. 

ER IS 
ZOVEEL TE 
ONTDEKKEN
OP DE VELUWE
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ONTDEK
SUBTROPISCH BOSBAD PUTTEN
Zoek verkoeling bij Bosbad Putten: een dagje 
plezier voor het hele gezin! Beleef oneindig veel 
zwemplezier en trotseer de super coole 
waterglijbanen.

ONTDEK 
MAÏSDOOLHOF VOORTHUIZEN
Beleef een voordelig, maar onvergetelijk dagje uit 
voor jong en oud in Maïsdoolhof Voorthuizen! 
Durf jij het aan om een spannende speurtocht 
door het doolhof te maken?

ONTDEK 
SUPERFUN AMERSFOORT
Met maar liefst 7 indoor activiteiten ideaal voor een 
dagje uit: superjump XL, lasergamen, spacegolf, 
hoogteparcours, bowlen, rescue challenge en een 
speelparadijs.

ONTDEK 
KINDERPARADIJS MALKENSCHOTEN
In Apeldoorn vind je Kinderparadijs Malkenschoten: 
één groot feest voor de allerkleinsten! Ontdek alle 
attracties, de dieren en de leuke speelhoek samen 
met je kids.

ONTDEK
RECREATIEGEBIED ZEUMEREN
Met een recreatieplas met zandstrandjes, 
midgetgolfbaan,  footgolfbaan, gezellig paviljoen én 
stoere waterskibaan is Zeumeren een échte aanrader!

DURF JIJ 
HET AAN? 

JE KUNT VOOR DIVERSE UITJES 
TICKETS KOPEN VIA ONZE 
WEBSITE. HOE HANDIG IS DAT?

ONTDEK
KLIMBOS GARDEREN
Daag jezelf uit en ga het avontuur aan bij Klimbos Garderen: hét uitje
op de Veluwe voor jong én oud. Door een uniek zekersysteem waarbij je 
continu gezekerd bent, is dit het veiligste klimbos van Nederland. 
Ontdek de diverse parcoursen vol met fun onderdelen! Ook voor de 
ongeoefende en minder sportieve klimmers is dit klimbos dus 
zeer geschikt.



DE GROENE  DE GROENE  
SCHATKAMER SCHATKAMER 

ONTDEK
NATIONAAL PARK DE HOGE VELUWE
Ontdek de groene schatkamer van Nederland met adembenemende 
natuur, kunst, architectuur en verhalen. Volg de vele wandel- en fiets-
routes en laat je verrassen. 
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ONTDEK 
JULIANATOREN
Een dagje uit naar de Julianatoren is altijd een goed 
idee. Ontdek hét leukste pretpark voor kinderen tot 
10 jaar in het vlakbij gelegen Apeldoorn.

ONTDEK 
PALEIS HET LOO
Een bezoekje aan Paleis Het Loo op de Veluwe mag 
niet ontbreken. Ontdek het museum met grote, 
historische tuinen en een plein vol koetsen en rijtuigen. 

ONTDEK 
OUDE AMBACHTEN & SPEELGOED MUSEUM
Het leukste dagje uit beleef je  bij het Oude Ambachten 
& Speelgoed Museum in Terschuur. Neem een kijkje in 
de wereld van toen. Een unieke belevenis 
gegarandeerd!

ONTDEK 
BEELDENTUIN GARDEREN
Over ruim 3000 vierkante meter vind je bij de 
Beeldentuin in Garderen een compleet en gezellig 
woondorop. Iedereen die zijn of haar hart wil ophalen 
aan de allermooiste tuin- en woondecoraties, beelden, 
woonaccessoires en meubelen is hier aan het juiste 
adres.

ONTDEK 
BURGERS’ ZOO
Duik in acht miljoen liter water, ontdek de overdekte 
jungle en bewonder de gieren in de woestijn. Beleef 
maar liefst 45 hectare dierentuin in Burgers’ Zoo 
in Arnhem!

ONTDEK 
DIERENPARK AMERSFOORT
Dierenpark Amersfoort is naast een dierentuin ook één 
groot speelparadijs! Klauter langs alle dieren of blijf 
even hangen bij één van de grote speeltuinen.

ONTDEK 
OUWEHANDS DIERENPARK
In Rhenen bevindt zich Ouwehands Dierenpark. 
Kom oog in oog te staan met de reuzenpanda en 
geniet van een leuk dagje uit voor het hele gezin! 

ONTDEK 
MONKEY TOWN VOORTHUIZEN
In Voorthuizen bevindt zich indoor speelparadijs 
Monkey Town. Klauteren, klimmen, glijden, springen en 
spelen: leuk voor de kleine Tarzan’s en Jane’s!

ONTDEK 
DOLFINARIUM HARDERWIJK
Zoveel te beleven tijdens je dagje uit naar het 
Dolfinarium! Ontdek het grootste zeezoogdierenpark 
van Europa. Nergens anders ontdek je de dieren 
van zó dichtbij.

ONTDEK 
DE APENHEUL
Beleef met het hele gezin het leukste dagje uit tussen 
de apen bij De Apenheul in Apeldoorn. Wist je dat apen 
van alle dieren het meest op mensen lijken?

AL DEZE UITJES ZIJN 
OOK ONLINE TE VINDEN
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ONTDEK
WIJNGAARD TELGT 
Genieten van echte Erkende Veluwse 
Streekproducten? Dan kun je Wijngaard 
Telgt niet overslaan. In het recentelijk 
verbouwde complex kun je genieten van 
heerlijke lokale wijnen. Tevens kun je hier 
terecht voor rondleidingen, excursies, 
wijnproeverijen en diverse arrangementen. 
Of gewoon even voor een glaasje wijn in de 
natuur op het wijnterras!

ONTDEK
BIERBROUWERIJ DE VLIJT
Bierbrouwerij de Vlijt brouwt wekelijks zo’n 
4000 liter ambachtelijk speciaalbier 
genaamd de Veluwse Schavuyt. Het
ambachtelijke bier heeft een mooie volle 
smaak en staat op de tap van Proeflokaal de 
Vlijt, dat zeker een bezoekje waard is! Goed 
nieuws voor de liefhebber: de biertjes zijn 
ook beschikbaar via de drankenhandel en bij 
verschillende horecagelegenheden. 

ONTDEK 
DE GROOTE STROE
Deze prachtige geitenboerderij in Stroe biedt 
een groot assortiment aan biologische 
boerengietenkazen, smullen! De kazen 
worden op ambachtelijke wijze door de boer 
en boerin zelf gemaakt en draagt de naam 
“Stroese Dame”. De kaas kun je 
tegenwoordig ook online bestellen. Zelfs de 
koks van sterrenrestaurant De Librije 
hadden nog nooit zo’n lekkere, oude 
geitenkaas geproefd!

ONTDEK 
PLUIMVEEHOUDERIJ ‘DE LANKERENHOF’ 
De Lankerenhof is een biologisch 
legpluimbedrijf, waar de kippen en 
hanen alle ruimte hebben om uit te lopen 
en heerlijk te scharrelen. De dieren genieten 
van rust en ruimte. De oorsprong van de 
Lankerenhof ligt in 2004, toen Chris 
Borren deelnam aan het project ‘Houden 
van Hennen’ van de Universiteit van 
Wageningen. Bij de Lankerenhof kun je 
zogenaamde ‘Bleieren’ (biologische eieren), 
room, kipfilet en échte boereneieren pasta 
kopen. 

ONTDEK
FORELLENKWEKERIJ ‘T SMALLERT
Forellenkwekerij ‘t Smallert is de enige 
cultuurhistorische kwekerij in Nederland. Er 
wordt enkel gebruik gemaakt van de meest 
duurzame en ambachtelijke manier van 
kweken. De vissen krijgen de tijd en ruimte 
om te groeien en zwemmen in het 
zuiverste sprengenwater uit de bossen van 
het Kroondomein. En dat proef je! Bij de 
kwekerij kun je forellen en zalmforellen vers 
verkrijgen. Genieten! 

ONTDEK 
BAKKER PIET
Al meer dan 80 jaar is Bakker Piet een 
begrip. Je vindt hier puur Veluwse brood, 
waarvan alle ingrediënten uit een straal van 
maximaal 20 kilometer rondom de 
bakkerij komen. Met het graan van eigen 
velden rondom Elspeet, wordt hier een echt 
ambacht uitgevoerd. Niet voor niets een 
Erkend Veluws Streekproduct dus! Naast 
Veluwse broden kun je hier ook terecht voor 
heerlijke taartjes en gebakjes, koek en cake 
en is er een gezellige lunchroom te vinden.

ONTDEK 
IJS VAN CO
Al vanaf 1938 maken ze bij IJs van Co het 
lekkerste ijs van Gelderland. Dagelijks wordt 
het ijs vers bereid en verkocht bij het IJsloket 
in Hoenderlo. De IJsmakerij is dagelijks 
geopend vanaf 1 maart tot en met het 
laatse weekend van oktober. Je geniet hier 
van een heerlijk ijsje met diverse toppings. 
Tevens wordt er glutenvrij, suiker 
vervangend en lactosevrij ijs aangeboden. 

ONTDEK 
IMKERIJ ‘T HAAGJE
Bij Imkerij ‘t Haagje wordt, door Imker 
Wilfred Muis, meer dan 40 bijenvolken 
gehouden. Zij produceren de lekkerste 
honingen van de Veluwe, waarvan de 
Acaciahoning de grote favoriet is van de 
imker zelf. Extra leuk; de imker biedt 
verschillende praktijkcursussen aan. 
Een hele leuke en educatieve stop 
tijdens uw verblijf op de Veluwe!

GENOEG TE
PROEVEN
OP DE VELUWE

DE STREEKPRODUCTEN
De prachtige ligging van ons recreatielandgoed, aan de rand 
van de Veluwe, omgeven door mooie bossen, uitgestrekte 
heidevelden en leuke dorpjes maken je vakantie extra leuk 
en ontspannen. Een vakantie op de Veluwe staat niet alleen 
bekend om de prachtige natuur, maar het bruist ook van 
de activiteiten! Deze lichten wij graag voor je uit. 
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ONTDEK 
SLAGERIJ TER WEELE
In zowel Oene en in Emst vind je de 
traditionele producten van zelfslachtende 
slager Ter Weele. Ter Weele staat voor 
constante kwaliteit en uitgebreide keuze. 
Of het nu gaat om rund-, varkens, kippen- 
of lamsvlees; alles heeft een bijzondere Ter 
Weele kwaliteit. Bovendien beschikt Ter 
Weele over een zogenaamde Wilderkenning. 
Naast een heerlijk stukje vlees, waarvan de 
herkomst bekend is, kun je hier ook terecht 
voor kant-en-klaar wildgerechten. 

ONTDEK 
BOERDERIJ DE KOLKE 
Op deze prachtige boerderij vind je een 
heuse boerderijwinkel, waar allerlei verse 
streekproducten verkocht worden. Zoals 
zuivel, vlees, groenten, aardappelen, 
bloemen en ook cadeau artikelen. 
Daarnaast is er de gelegenheid om een potje 
Boerenmidgetgolf te spelen in een kas, met 
oude werktuigen als hindernissen. Een erg 
leuk uitje samen met de kinderen!

ONTDEK 
IJSTIJD VOORTHUIZEN
Midden in het centrum van Voorthuizen vind 
je IJstijd. Naast heerlijk ambachtelijk ijs kun 
je er ook terecht voor softijs, milkshakes, 
koffie en gebak. Daarnaast maken zij heerlijk 
Dizzies softijs dat je zelf kunt samenstellen 
uit diverse ingrediënten!

ONTDEK 
BROUWERIJ DE UDDELAER 
In 2015 startte de Uddelaer met het 
maken van heerlijk lokaal bier. Door het 
grote succes werd in 2018 het Koetshuis, 
van Kasteel Staverden, omgetoverd met een 
geheel nieuwe brouwinstallatie. Vandaag 
de dag is het bier van Brouwerij de Uddelaer 
een échte lokale topper. Eigenaar Jacques 
Brinkman startte er ooit als leerling en is 
inmiddels eigenaar en brouwmeester.

ONTDEK 
DRIES VAN DEN BERG EN ZOON
Hier vind je dagverse gerookte paling uit 
Harderwijk. Palingrokerij Dries van den 
Berg is opgericht in 1978 en aanvankelijk 
begonnen als palingrokerij met een eigen 
markthandel. In de nacht werd de verse 
paling gerookt en de volgende dag op de 
markt verkocht. Tegenwoordig is er een 
heus museum te vinden, een echte 
aanrader om te bezichtigen!

ONTDEK 
VELUWSE VACHTEN
Op de Veluwe vind je een enorme diversiteit aan bomen, planten en 
natuurlijk ook enorm veel soorten wilde dieren. Zo kun je tijdens een 
wandeling bijvoorbeeld dassen, vossen, wilde zwijnen, herten en hazen 
tegenkomen. Het wildbeheer van de Veluwe, moet soms een aantal 
dieren afgeschieten. Niet alleen het vlees van deze dieren, maar zelfs 
de vachten worden gebruikt. Zo gaat er niets verloren! Bij ‘Veluwse 
Vachten’ vind je deze prachtige producten. De vachten zijn bijvoorbeeld 
te koop bij de lokale VVV.

Natuurlijk verheugen we ons erop vele gasten te mogen verwelkomen voor een 
weekend weg of een heerlijk lange vakantie dit jaar. We hebben ons als doel 

gesteld om je te willen laten genieten van het échte Veluwegevoel. Wij hechten 
daarom veel waarde aan een hoge waardering van gasten en zetten onze 
vernieuwingen voort in 2021. Benieuwd naar de verbeteringen in service, 

ontwikkelingen in faciliteiten en geplande werkzaamheden?

WARM 
WOL

W E  B L I J V E N
ONTWIKKELEN
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Bouwen we meer dan 60 nieuwe accommodaties 
die we in de loop van het voorjaar zullen afronden.

Hebben we een heuse Wellness & Massage salon 
geopend samen met Shanna van LOOM Massages 
uit Voorthuizen. Zodoende kun je genieten van een 
heerlijke massage tijdens je verblijf.

Investeren we ook in wellness bij je accommodatie 
met onder andere: jacuzzi’s, hottubs & sauna’s. 
Dat is écht even ontspannen na een fijne dag in de 
natuur, van de Veluwe.

Onze faciliteiten proberen we continu te verbeteren. 
In 2021...  

Komt er een nieuwe receptie met een huiskamer,
minishop, koffiebar én een inspiratieruimte. Kom je 
binnenkort even een kijkje nemen?

Openen we onze waterspeeltuin, wij zijn erg blij 
met dit speelparadijs voor jong & oud. Je vind de 
waterspeeltuin, ook wel ‘Spraypark’ genoemd, 
bij het zwembad!

VERNIEUWING IS 
VERBETERING 

N
IEU

W

WIST JE DAT?
Standaard alle bedden zijn opgemaakt bij elk verblijf (m.u.z. van de groepsvilla’s) 
én je ontvangt een leuke attentie, afhankelijk van het seizoen.

We werken aan nog meer lokale samenwerkingen zodat wij dé perfecte uitvalsbasis zijn 
voor je verblijf op de Veluwe
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ONLINE BEKIJKEN?
Dat kan! Scan de code en bekijk 
de plattegrond direct online.



PRO
N

KSTU
K

D
E GASTERIJ

PRO
N

KSTU
K

W
ELN

ESS STU
D

IO

17 18

DE HAPAS FAVORTIETEN
 
VITELLO TONNATO
Dun gesneden fricandeau met 
huisgemaakte tonijnsaus
 
PIZZA NACHO’S 
Nacho’s met tomatensaus, 
salami en kaas
 
CHAMPIGNONS 
Champignons gebakken in knoflook
 
ZALM
Gebakken zalmfilet afgeblust 
met sojasaus

BAPAO BUN
Gestoomd broodje met kip, sla, 
saus en komkommer

Tijdens je verblijf écht tot rust komen? 
Dat kan in de vernieuwde Massage en Wellness Studio 
by Loom op ons vakantiepark met behandelingen door 
gediplomeerde masseuses. Geniet in onze studio van een 
heerlijke massage, kom helemaal tot rust in de traditionele 
opgietsauna óf beleef de infraroodsauna.

 

Samen een hapje eten?
De Gasterij is het horeca en 
entertainmentcentrum van Voorthuizen. 
Met een restaurant, bar, snackbar, 
twee buiten terrassen, zwembad en 
speeltuinen is hier altijd wel wat te doen.
Naast een hapje en een drankje kun je bij 
ons ook terecht om gezellig te bowlen, 
biljarten en poolen.
 

ECHTE RUST
JE HEBT HET VERDIEND

66 
HAPJES
VOOR IEDERS SMAAK

TIP
Tijdens een massage komen de stoffen endorfine en serotonine vrij 
die ook wel de gelukshormonen worden genoemd. Endorfine werkt 
pijnstillend en serotonine zorgt ervoor dat je je blij voelt, je beter 
slaapt, en je eveneens beter pijn kunt verdragen.TIP

Maak kennis met Hapas, Tapas met een hollandse twist!
Dit is ons all you can eat concept wat voor groot of klein 
gezelschap, jong, oud, kleine of grote eters leuk en lekker is. 
Met 66 kleine gerechtjes die aan tafel worden geserveerd 
maken onze koks voor ieders smaak wel iets lekkers.
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DE MOGELIJKHEDEN
 
BAMBOEMASSAGE
30 minuten 
 
BAMBOEMASSAGE
60 minuten
 
BAMBOEMASSAGE 
90 minuten
 
BINDWEEFSELMASSAGE
30 minuten
 
COSMETISCHE BINDWEEFSELMASSAGE
40 minuten

De unieke accommodatie 
Écht even ontspannen? Boek dan onze Wellness Lodge 
voor 2 personen. Deze unieke accommodatie is prachtig 
gelegen en biedt veel privacy. Je geniet van alle luxe zoals een 
fijne sauna, een sunshower én een vrijstaand ligbad. 

 

Wil je meer informatie 
over een massage of 
direct een afspraak
inplannen? Dat kan! 
Bekijk online de 
mogelijkheden of bel:
+31(0)6 41 78 00 50.

IN
BAD
DE HELE DAGNIEUWE 

ENERGIE
OM TE ONTDEKKEN

TIP
Tijdens je verblijf zorgen wij voor een fijne badjas, zeepjes en de 
mogelijkheid om verse broodjes te bestellen bij Bakker Piet. Hoef jij je 
alleen nog maar te gaan ontspannen. Moet lukken, toch?

TIP 
Ervaar de Bamboemassage. Het is een nieuwe vorm van massage en 
steeds meer te vinden in Nederland. Het is een massage met oeroude 
Chinese uitgangspunten en levensopvattingen en is gebaseerd op 
de vijf elementen hout, vuur, aarde, metaal en water.
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HOOG SOEREN
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De ochtend smaakvol starten
Dat kan met onze broodjesservice. Geniet dagelijks van 
verse broodjes van Bakker Piet uit Elspeet. Deze heerlijke 
lokale producten bestel je gemakkelijk via onze online winkel.
Scan de code en bestel direct voor een hele goede morgen.

De broodjes staan van maandag t/m zaterdag vanaf 09:00 uur 
voor je klaar bij de receptie. Bestellen kan tot 18:00 uur voor de 
volgende dag.
 

De mooiste routes
De Veluwe meet ongeveer 91.200 
hectare, waarvan veel bestaat uit 
bos en doorkruisd is door prachtige 
fietspaden. Na de waddenzee is dit 
het allergrootste natuurgebied van 
Nederland. 

De fietspaden leiden je door bossen, 
heide, vennen en zandverstuivingen. 
Door de laatste ijstijd, zo’n 15.000 jaar 
geleden, zijn er verschillende stuwwal-
len gevormd. Het glooiende landschap 
met prachtige vergezichten zorgt voor 
de mooiste routes van Nederland!

 
In onze vrije tijd genieten wij zelf ook graag van een mooie tocht over de 
Veluwe, daarom inspireren wij je graag met onze favoriete route top 3.  
Deze fietsroutes starten én stoppen bij Recreatielandgoed de IJsvogel! 

EEN SMAAKVOLLEEEN SMAAKVOLLE

GOEDE GOEDE 
MORGENMORGEN

TIP
Het lijkt zo eenvoudig. Graan, water, gist en een beetje zout. Kneden, 
rijzen, bakken... en je hebt brood. Toch is er brood en brood. 
Het verschil maken wij met pure granen, vaak van het eigen veld, 
gemalen met windmolens in onze streek. Met volle aandacht en 
respect voor het ambacht. Dat is óns brood van Bakker Piet.

TIP
Mocht je niet in de gelegenheid zijn om een eigen fiets mee te nemen 
op vakantie, dan kunnen wij ervoor zorgen dat er een fiets voor je 
klaarstaat bij aankomst. Handig toch?

ER  
OP 
UIT  
MET DE FIETS
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Met een grote groep 
De 24-persoons groepsvilla heeft een totaal oppervlakte 
van 280 m². De sfeervolle woonkamers bieden voldoende 
leefruimte, zodat je hier gezellig met de hele familie kunt 
samen zijn. De open woonkeukens zijn voorzien van diverse 
gemakken en ingericht voor grote groepen. 

De groepsvilla heeft tien slaapkamers. Elke slaapkamer 
beschikt over een badkamer met inloopdouche en toilet.
Buiten de groepsvilla vind je een groot terras met 
terrasmeubilair, waar het heerlijk vertoeven is. 

Het echte Veluwegevoel
De zandlodge kenmerkt zich door zijn 
fraaie ligging in een glooiende 
zandverstuiving, zodoende ervaar je 
het echte Veluwegevoel. 

De zandlodge is zowel binnen als 
buiten van alle gemakken voorzien. 
Buiten vind je alle ruimte om te relaxen, 
zowel in de zon als in de schaduw.. 

RUIMTE
GENOEG
VOOR IEDEREEN

GLOOIEND
ZAND
HET VELUWEGEVOEL

TIP
Buiten de groepsvilla vind je een groot terras met terrasmeubilair, 
waar je met de hele familie zomers samen kunt ontbijten, lunchen 
of dineren. Ook leuk om een grote BBQ te organiseren. 

TIP
In het hart van de Veluwe maken de bomen van Nederlands grootste 
bosgebied opeens plaats voor een groot open gebied van heidevelden 
en zandverstuivingen: het Kootwijkerzand. Met een oppervlakte van 
700 hectare is het Kootwijkerzand de grootste actieve 
zandverstuiving van West-Europa. Echt een bezoekje waard!
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AANKOMST
Onze schoonmaak- en technische dienst heeft haar 
uiterste best gedaan om de accommodatie in orde te
maken. Mocht je toch niet tevreden zijn meldt dit dan 
op de dag van aankomst bij de receptie. Wij kunnen dan 
je klacht op passende wijze oplossen.

ANIMATIE
Tijdens diverse schoolvakanties (hoogseizoen) worden er 
regelmatig activiteiten georganiseerd onder begeleiding 
van onze recreatie-entertainer. Het programma is 
verkrijgbaar bij de receptie.

BBQ’EN
Buiten BBQ’en is toegestaan mits er een emmer water 
klaar staat. Plaats de bbq niet op de grond en zorg ervoor 
dat medegasten, op het park, geen hinder ondervinden.

BEZOEKERS
Komen er vrienden of familieleden op bezoek tijdens 
je verblijf? Ze zijn van harte welkom. 
Blijven ze overnachten? Meld dit graag bij de receptie.

CALAMITEITEN
Voor calamiteiten buiten de openingstijden van de 
receptie kun je bellen naar: 0342 – 47 14 70.

DOKTER
Heb je een dokter nodig? Bel dan Dokter Ter Hoor, 
Smidsplein 22 te Voorthuizen: 0342 - 47 13 64.

GEVONDEN VOORWERPEN
Gevonden of verloren voorwerpen afgeven/ terugvinden 
bij de receptie.

HUIDIEREN
Huisdieren zijn op het park aangelijnd, beperkt en alleen 
op aanvraag toegestaan. Wij verzoeken vriendelijk je 
huisdier uitsluitend buiten het park uit te laten.

HUISREGLEMENT
Het huisreglement is verkrijgbaar bij de receptie.

HUISVUIL
De afvalverwerking proberen wij zo milieuvriendelijk 
mogelijk te realiseren. Wij verzoeken je om het huisvuil in 
de daarvoor bestemde containers te deponeren. Er zijn 
aparte containers voor glas, papier, tuinafval en huisvuil. 
Batterijen kun je inleveren bij de receptie.

KLACHTEN
Vakantie is zorgeloos genieten. Mocht er toch iets niet naar 
wens zijn tijdens het verblijf meldt dit dan bij de receptie. 
Wij zoeken graag samen met je naar een oplossing

NACHTRUST
Wil je tussen 23.00 uur en 07.00 uur rekening houden met 
de nachtrustperiode?

OPENHAARD
Gebruikt alleen speciale haardblokken welke geschikt zijn 
om in de haard te stoken.

OPENINGSTIJDEN
De actuele openingstijden van receptie, de Gasterij en 
parkfaciliteiten zijn ter plaatse aangegeven.

PARKEREN
Met uitzondering van het autovrije parkgedeelte ‘Kieftveen’ 
is één auto per accommodatie toegestaan. Bij de 
vakantievilla’s 6 en 8 personen Type 6N en 8N zijn twee 
auto’s per villa toegestaan. Bij de groepsaccommodatie De 
Herberg, de Vakantievilla 12 pers. en de Groepsvilla 24 pers. 
is ruimte om meerdere auto’s te parkeren.

POST
Om post te versturen of om je verwachte post af te halen 
kun je terecht bij de receptie.

STORINGEN
Spoedeisende storingen die voor 17.00 uur bij de receptie 
gemeld zijn worden in principe binnen 24 uur opgelost. Wil je 
niet dat onze servicemedewerkers tijdens je afwezigheid de 
accommodatie betreden? Meldt dit dan op het moment dat 
je de storing doorgeeft. Wanneer de receptie gesloten is kun 
je bellen naar: 0342 – 47 14 70.

VERKEERSREGELS
Op het park hebben voetgangers, zeker de allerkleinsten, 
altijd voorrang op gemotoriseerd verkeer. Rijdt stapvoets! 
Brommers en scooters mogen uitsluitend aan de hand 
worden meegenomen. Tussen 23.00 uur en 07.00 uur is 
gemotoriseerd verkeer niet toegestaan op het park.

VERTREK
Op de dag van vertrek dient de accommodatie voor 
10.00 uur veegschoon achtergelaten te zijn. De sleutels en 
polsbandjes voor het zwembad lever je in bij de receptie. 
Vertrek je buiten onze openingstijden? Dan deponeer je deze 
in de koker, in de zwarte brievenbus, bij de receptie. 
Vergeet niet bij vertrek:
• de vaatwasser uit te ruimen en de
 keukeninventaris op te bergen in de kastjes
• de thermostaat op 10°C te zetten 
• de koelkast en diepvriesvak leeg te halen
• het meubilair terug te zetten waar het
 stond bij aankomst
• het huisvuil in de daarvoor bestemde
 containers te deponeren
• het gehuurde beddengoed af te halen en
 in de hal van de accommodatie te leggen
• de open haard schoon achter te laten; gelieve 
 hiervoor niet de stofzuiger te gebruiken
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Vakantiepark De IJsvogel | Kieftveen 18, 3781 PP Voorthuizen |  www.deijsvogel.nl |  0342 471 470 | info@deijsvogel.nl | Volg ons ook via:

HET IS ONS DOEL OM JE DE VELUWE TE LATEN ONTDEKKEN!

WIJ ZIJN 
AMBASSADEURS 
VAN DE VELUWE


