
Even op verhaal komen ....
  in de Achterhoek.

Contact

Geniet van uw vakantie en boek een chalet in een van 

de mooiste streken van Nederland

Voor meer informatie en vragen over 

beschikbaarheid kunt u contact 

opnemen met:

Recreatiebospark ‘De Reehorst’

Dhr. Arend Verbeek

tel. 0575 - 551 582

Enzerinckweg 12

7251 KA  Vorden

www.dereehorst.nl
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De Reehorst

Vlak bij Vorden ligt Recreatiebospark de Reehorst. Gelegen in de 

bossen met tal van voorzieningen voor jong en minder jong, en het 

gemeenteleijke zwembad om de hoek, biedt ons park alles wat u 

maar kunt wensen om eens lekker uit te blazen of er een paar we-

ken helemaal tussenuit te gaan.

De Achterhoek

Talrijke mooie plaatsen, Hanzesteden en uitgestrekte velden en bos-

sen vormen een heerlijke omgeving waar u veel dagtochten kunt 

maken. Het gebied staat bekend als een uniek fiets- en wandel-

gebied. Tal van outdoor activiteiten zijn mogelijk. Bezoek eens de 

website www.vvvbronckhorst..nl van de VVV. U zult versteld staan 

van alle activiteiten en mogelijkheden. Niet voor niets wint de Ach-

terhoek sterk aan populariteit!  

Eigen Recreatie

In de zomervakantie periode is er op het park een eigen recreatie-

team actief.

Arrangementen

Buiten de schoolvakanties zijn er tal van mogelijkheden en leuke ar-

rangementen. Het verwenarrangement bijvoorbeeld kenmerkt zich 

door heerlijke ontbijtbuffetten en diners.

De fiets- en wandelarrangemeneten zijn uitermate geschikt voor de 

natuurliefhebber. De gratis wandel- en fietsroutes loodsen u door 

het schitterende landschap en langs tal van Kastelen.

Vraag naar onze aanbiedingen en arrangementen!

Groepen! 

Wilt u met een vriendengroep of de familie erop uit? Veel geza-

menlijk maar toch ook voldoende privacy? Dan hebben wij voor u 

de ideale accomodaties. Eventueel verzorgen wij voor u het hele 

programma. Te zamen met het “om de hoek” gevestigde Outdoor 

bedrijf Free Wheel en onze uitgebreide horeca voorzieningen maken 

wij met u een maatpakket. 

Horeca

De horeca voorzieningen op het park zijn uitstekend. Hierdoor kun-

nen wij u een service bieden tot aan vol pension toe! Zo kan uw 

verblijf de luxe van een hotel bieden, maar dan wel met een bui-

tenbeleving en veel privacy. Zie ook eetcafedereehorst.nl voor meer 

infomatie. SFEERVOL GENIETEN ...

Accomodaties

Onze accomodaties zijn degelijk, gebouwd van duurzame materia-

len,  praktisch ingericht en ademen een huiselijke sfeer uit.

Er zijn vier – en zespersoonschalets. Ook zijn er enkele chalet spe-

ciaal opgesteld voor groepen. Deze chalets zijn bij elkaar gegroe-

peerd.  De volledig ingerichte chalets zijn veelal voorzien van combi-

magnetron, vaatwasser, TV- en audioset. Verder is er sprake van  

een CV, een luxe badkamer, terras en buitenmeubilair. 

De chalets kunnen onderling verschillen qua indeling en interieur
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