
Soof, een oase van rust 
en pure luxe
maak kennis met dit duurzame conceptMaak kennis met Soof Retreats

De locaties van Soof Retreats zijn duurzaam, een tikkeltje eigenwijs en net iets anders dan de rest. 
En dat merk je direct als je ons ontdekt. We hebben een compacte organisatie met een geringe overhead en 
lage kosten. Als eigenaar profiteert u zo van een relatief lage verhuurcommissie. Uiteraard doet dit aan onze 
professionaliteit niets af, we streven in alles naar de hoogste kwaliteit. 

Wat kenmerkt Soof Retreats?

 Verhuur van luxe retreats met de ultieme vakantiebeleving

 Duurzame, energiezuinige Eco-Lodges met A+++ energielabel

 Onze Eco-Lodges zijn ruim en comfortabel ingericht

 Alle locaties liggen op bijzondere plekken in Nederland

 Waar mogelijk werken we samen met lokale ondernemers en duurzame partijen

 Soof Retreats is aangesloten bij selectieve touroperators (o.a. Vipio, Natuurhuisje en Rituals)

 Op de retreats worden unieke gastbelevingsconcepten ontwikkeld voor jong en oud
 

Booking Experts 

Op onze website hebben wij het reserveringssysteem van Booking Experts geïntegreerd. Dit systeem maakt 
het online boeken voor de gast heel eenvoudig, maar ook voor het beheer van de parken heeft Booking 
Experts veel mogelijkheden.
 

 Oude Veensegrindweg 76
 3911 TA Rhenen

 +31 (0)317 762 993

 info@soofretreats.nl

 www.soofretreats.nl



In 2019 kregen de oprichters van Soof 
Retreats de kans om pal tegenover 
natuur- en recreatiegebied Kwintelooijen 
een nieuw vakantiepark te ontwikkelen. 
Een unieke kans om een duurzaam 
vakantiepark op te richten dat zich 
onderscheidt van het overige vakantie 
aanbod in Nederland. 

Met Soof Retreats streven we ernaar 
Nederlands duurzaamste, meest exclusieve 
en eigentijdse vakantieparken op te richten 
op bijzondere plekken in Nederland. 

Soof Retreats zegt het al: luxe Retreats 
met een ultieme vakantiebeleving. De 
gasten verblijven in ruime Eco-lodges 
die van alle gemakken voorzien zijn. Op 
Soof waant men zich in een oase van rust 
met pure luxe. Een groene droom voor de 
natuurliefhebber. ‘’Onze gasten hoeven 
de grenzen niet meer over om het unieke 
vakantiegevoel te ervaren. Bij Soof beleeft 
men dit gegarandeerd in eigen land’’ Een 
verblijf op Soof is een ultieme ervaring 
waarbij je geheel tot rust komt. Gewoon 
even anders, lekker eigenwijs. 

Soof Heuvelrug
Soof heeft haar eerste park ontwikkeld 
dat kleinschalig en exclusief is. Deze 
parel bevindt zicht op een unieke locatie 
midden in de bossen van het authentieke 
en culinaire Rhenen dat in het midden van 
het land ligt. 

Soof Heuvelrug is het eerste ‘nieuwe’ 
vakantiepark in Nederland dat met 
haar duurzame luxe Eco-Lodges is 
bekroond met het Tripple A keurmerk 
(energieneutraal). 

Midden in de bossen op de Utrechtse 
Heuvelrug vind je Soof Heuvelrug. Een 
beleving en hotspot voor degene die 
waarde hecht aan exclusiviteit, natuur, 
rust en luxe. Je vertoeft hier in één van 
de grootste aaneengesloten stukken 
bos van Nederland. Omgeven door 
een adembenemend, fenomenaal 
landschap. Soof Heuvelrug wordt ook wel 
gekenmerkt als het drielandenpunt van 
de natuur. Soof is namelijk zeer centraal 
gelegen ten opzichte van de Veluwe, de 
Betuwe en de Utrechtse Heuvelrug. 

Vanuit Soof Heuvelrug kun je de 
schoonheid van de Utrechtse Heuvelrug 
ontdekken met haar talloze wandel- en 
fietsroutes. 

Mountainbike liefhebbers kunnen hier  
hun geluk niet op want pal tegenover 
Soof Heuvelrug ligt het populaire 
recreatiegebied Kwintelooijen met vele 
mountainbike parcours. 

Ook heeft Soof Heuvelrug haar eigen 
brasserie. Een plek waar je door onze vaste 
gezichten wordt verwend met verse en 
lokale smaakvermakers. De perfecte plek 
om na een lange wandeling in de prachtige 
bossen te genieten van een goede kop 
koffie met een vers gebakje. Ook biedt onze 
brasserie overheerlijke seizoensgebonden 
lunchgerechten aan. Voor een goede 
borrel ben je ook van harte welkom bij onze 
Soof brasserie. 

 

Soof aan de Rijn
Na het succes van Soof Heuvelrug heeft 
het team van Soof niet stil gezeten. Onze 
tweede locatie werd gevonden in Soof 
aan de Rijn. Dit park ligt direct aan de 
Neder-Rijn in een van de mooiste en 
vruchtbaarste regio’s van Nederland, de 
Betuwe. Ook zul je op deze locatie genieten 
van de prachtige natuur en de charmes die 
de streek te bieden heeft. In het voorjaar 
kleurt de bloesem aan de fruitbomen 
prachtig wit en roze. Gedurende het 
seizoen wordt het fruit geoogst en bij een 
van de vele fruitkraampjes proef je kersen, 
bessen, appels en peren. Via het pontje 
op de Neder-Rijn, direct bij het park, steek 
je gemakkelijk over naar de Utrechtse 
Heuvelrug voor onder andere een bezoek 
aan Kasteel Amerongen of Ouwehands 
Dierenpark in Rhenen. 

Ook op deze veelzijdige locatie zullen de 
Eco-Lodges energie-neutraal functioneren. 
Deze ruime uitvalsbasis zal wederom van 
alle gemakken zijn voorzien zodat je samen 
met jouw gezin eigentijds kunt genieten. 
De Eco-lodges zullen een serene en chique 
uitstraling met een oog voor detail hebben. 

Je kunt ervoor kiezen om jouw Eco-Lodge 
te upgraden met optionele pakketten. Kies 
je voor een wellness pakket die geheel 
voorzien is van hottub en buitendouche? 
Of houd je toch meer van culinair genieten? 
Kies dan voor een mooie buitenkeuken 
met een outdoor eetset! Gecharmeerd 
van beide pakketten? Kies dan voor beide 
pakketten. Ook biedt Soof voldoende 
kindvriendelijke opties aan om je verblijf zo 
gemakkelijk mogelijk te maken. 

Inmiddels hebben we fase 1 grotendeels 
verkocht en komt fase 2 binnenkort in 
de verkoop. De uitgelezen kans voor 
degenen die een duurzame en unieke 
investering willen doen. De Eco-Lodges 
kunnen voor verschillende doeleinden 
worden aangeschaft. Neem contact op 
via info@soofaanderijn.nl en vraag naar 
de mogelijkheden. 

Door de realisatie van de passantenhaven 
is jouw Eco-Lodge perfect te combineren 
met een ligplaats voor een eigen sloep 
of tender. Mocht de Eco-Lodge worden 
aangeschaft ter investering of voor variabel 
gebruik dan verzorgt Soof Retreats als 
verhuurbemiddelaar het hele verhuuraspect.

 

Soof Friese Meren
De Soof Retreats worden bijzonder goed 
ontvangen in de markt en we zijn dan 
ook trots op onze samenwerking met 
Kontour Vastgoed voor de realisatie van de 
nieuwste locatie van Soof. Onder de naam 
“Soof Friese Meren” regelt Soof Retreats 
de complete verhuur en beheer van deze 
unieke waterlodges die, zoals de naam al 
zeggen, direct aan het water liggen. Voor 
meer informatie over dit project kan je 
contact opnemen met Anja Balder-Seubers 
van Kontour Vastgoed (+31 (0)6 213 70 332 
aseubers@kontourvastgoed.nl).

Met eigen ogen de sfeer van Soof Retreats 
ervaren? Kom dan langs op onze locatie 
Soof Heuvelrug. Hier krijg je een goede 
indruk en beleving van wat Soof je te bieden 
heeft. 

Ervaar, geniet en beleef! 
Soof heet je graag van harte welkom. 

Tot Soofs

En stel je nu eens voor… 
Je wordt wakker midden in de natuur 
met een heerlijk kopje koffie op de 
veranda van jouw luxe Eco-Lodge 
waarvandaan je de talloze bomen om 
je heen ziet. Na ontspannen te hebben 
in jouw privé hottub bij de Lodge laat 
je jezelf in de middag verwennen 
door een versbereide lunch in onze 
Brasserie Soof. Vervolgens huur je bij 
onze receptie (of via onze Soof App) 
elektrische fietsen of mountainbikes 
om zo Nationaal Park de Utrechtse 
Heuvelrug te ontdekken. Laat je 
gedachten gaan en je zintuigen 
prikkelen door de schoonheid om je 
heen. In de namiddag geniet je van 
het zonnetje op ons winterterras 
onder het genot een drankje en 
borrelplank. Dat is hoe jouw vakantie 
op Soof Heuvelrug eruit ziet! Kom 
genieten van een heerlijke vakantie 
in een Eco-Lodge en ontdek de 
prachtige Utrechtse Heuvelrug.

Soof Heuvelrug
midden op de Utrechtse Heuvelrug

Soof Friese Meren
direct aan het Slotermeer

Soof aan de Rijn
direct aan de Nederrijn


