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Met vriendelijke groet,

Roland Rozenbroek
General Manager Hof van Saksen

Bekijk de inspiratievideo’s op
hofvansaksen.nl.
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Culinaire verwennerij
genieten voor fijnproevers
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CULINAIR

HAUTE-CUISINE
VOOR JONG EN OUD
Verse ingrediënten en liefde voor het vak. Geniet van over
heerlijke gerechten in een van onze restaurants of bereid
zelf een heerlijk diner in uw boerderij.

Ontdek onze restaurants
Laat u culinair verwennen in een van onze restaurants. Van een
uitgebreide lunch tot een heerlijk 3-gangendiner met bijpassende
wijnen, voor ieders smaak staat er iets op de kaart en ook aan de
kinderen is gedacht. Zo vindt u altijd een restaurant dat bij
uw gezelschap en de sfeer van het moment past.

Culinaire workshops
Altijd al meer willen leren over verschillende wijnen en regionale bieren?
Dan zijn de wijn- en bierproeverijen een echte aanrader. Jonge chefs
kunnen aan de slag in de Kook Academie waar ze de lekkerste pizza’s,
broodjes en vruchtenbonbons maken.

Culinaire boerderij
Koken is een ware beleving in de Culinaire boerderij (type 12CE).
In de luxe woonkeuken vindt u de meest moderne Miele-apparatuur
en bij mooi weer is het ook heerlijk koken in de buitenkeuken. Of bereid
samen met onze Chef de Cuisine uw perfecte diner.

Meer informatie vindt u op
hofvansaksen.nl/culinair.

Informatie en reserveringen: hofvansaksen.nl. Of bel 0900-1971 (€ 1,- per gesprek).
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WATERPRET

WATERPRET MET
EEN HOOFDLETTER W
Beleef met het hele gezin volop waterpret op het resort.
Zo kunt u sportief banen trekken in het wedstrijdbad,
ontspannen in de whirlpools of samen met uw kinderen van
de 107 meter lange wildwaterbaan.

Onderwaterscooters en waterbubbles
Een looping onder water of slalommen tussen gekleurde linten?
Volg dan een onderwaterscooter-clinic. In een grote waterbubble
over het water lopen, leer zwemmen als een echte zeemeermin,
gegarandeerd waterpret. Kortom, activiteiten vol spanning, avontuur
en actie.

Muzikaal peuterbad
De allerkleinsten vermaken zich in het muzikale peuterbad waar
ze kunnen glijden van de glijbanen en spelen met de waterstralen.

Zon, zand en water
Is het lekker weer buiten? Dan is het niet alleen heerlijk om over
het recreatiemeer met zandstrand uit te kijken, maar ook om er in te
zwemmen en aan te spelen met uw kinderen. Terwijl de jongsten
zandkastelen bouwen en zich vermaken in de grote strandspeeltuin,
haalt u een drankje bij het Beach House en rust u lekker uit op een
strandbed. Dat is pas vakantie vieren.

Bekijk de inspiratievideo op
hofvansaksen.nl/waterpret.
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Wie glijdt er als eerste
van de 107 meter lange
wildwaterbaan?

Informatie en reserveringen: hofvansaksen.nl. Of bel 0900-1971 (€ 1,- per gesprek).
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De warmte, de rust, wat een weldaad
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EVEN VERGEET U
DE WERELD OM U HEEN

SPA & WELLNESS

Pure ontspanning voor lichaam en geest vindt u in de schitterend
vormgegeven Spa & Wellness. De diverse behandelingen, sauna’s,
baden en de ontspanningsruimte maken het plaatje compleet.

Weldaad voor lichaam en geest
In de stijlvolle en luxe Spa & Wellness is ontspannen wel heel eenvoudig.
Of u nu in de Finse sauna, het Turks stoombad of de infraroodsauna
stapt, de warmte op uw huid is een weldaad voor lichaam en geest.
Tussen de saunagangen door geniet u van de bubbels in de whirlpool
of van een goed boek bij de open haard in de relaxruimte.

Actief ontspannen
Wilt u tijdens uw verblijf in conditie blijven? Dat kan in de fitness of tijdens
een yoga-workshop.
Wellnessboerderij (type-4ELW)

Wellnessboerderij
De ultieme wellnesservaring
heeft u in de extra luxe Wellnessboerderij. Deze luxe 4-persoons
Wellnessboerderij (type 4ELW)
heeft een Finse sauna, een
bubbelbad en een rainshower.
In de tuin ontspant u in de
jacuzzi en drinkt u samen een
drankje op de loungebank.

Beauty workshops
Speciaal voor de jongste dames worden er diverse workshops
georganiseerd zoals manicure-, huidverzorgings- en make-upworkshops.

Uw verwenmoment
Met een heerlijke beautybehandeling maakt u uw verwenmoment
compleet. Wordt het een gezichtsbehandeling of een ontspannende
massage? Authentieke rituelen gecombineerd met moderne
behandeltechnieken prikkelen uw zintuigen en zorgen voor diepe
ontspanning.
Bekijk de inspiratievideo op
hofvansaksen.nl/spa.

Informatie en reserveringen: hofvansaksen.nl. Of bel 0900-1971 (€ 1,- per gesprek).
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SPEELPLEZIER VOOR JONG & OUD

KLAUTEREN, GLIJDEN,
RAVOTTEN EN RELAXEN
Op Hof van Saksen is aan alle kinderen gedacht. Voor de jongsten
zijn er speciale faciliteiten in het zwembad, in Indoorspeelparadijs
Harrewar en op het resort zelf, zodat ze veilig en ongestoord
kunnen spelen. Tieners vermaken zich met het zeer gevarieerde
programma vol activiteiten.

De Bounz® Arena, zóveel trampolines
Kinderen die gek zijn op trampoline springen en salto’s maken, halen
hun hart op in de Bounz® Arena. Maar liefst 24 trampoline-springvelden,
een meterslange tumblingbaan en een basket vormen een waar springparadijs. Een professionele Bounz® Master leert de kinderen de gaafste trucs.

De Hang-Out
Harrewar, ook voor
baby’s en peuters
Met meer dan 1.000 m2 speelplezier is Indoorspeelparadijs
Harrewar een waar kinderparadijs
voor alle leeftijden. Klauteren in
de klimrekken, roetsjen van de
glijbanen en spelen in de
ballenbak. Voor peuters is er een
eigen speelplek waar allerlei
leuke en leerzame peuteractivi
teiten worden georganiseerd.
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Speciaal voor tieners is er een loungeplek waar nieuwe vriendschappen
ontstaan. Tijdens vakantieperiodes is er een 10er-host die samen met de
tieners leuke activiteiten organiseert. De Hang-Out heeft een razendsnelle gratis wifi-verbinding en USB-laadstations voor tablets of smartphones. Bovendien is het mogelijk hier eigen muziekclips te vertonen
op een groot scherm.

Buiten spelen
Ook buiten is er genoeg te beleven. Alle speeltuinen tussen de
boerderijen hebben spannende klimtoestellen. Er is een grote strandspeeltuin en op het recreatiemeer gaan de kinderen heen en weer met
het pontje. Op de kiskasbaan is het spannend: wie laat zijn steentje het
verst over het water springen?
Bekijk de inspiratievideo op
hofvansaksen.nl/kinderen.

Informatie en reserveringen: hofvansaksen.nl. Of bel 0900-1971 (€ 1,- per gesprek).

Plezier voor iedereen,
buiten wacht het avontuur

Informatie en reserveringen: .hofvansaksen.nl. Of bel 0900-1971 (€ 1,- per gesprek).
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KINDER ACADEMIES

SPELEN EN LEREN TEGELIJK
Een eigen droomhut bouwen in de Bouw Academie of
‘haute couture’ ontwerpen in de Mode Academie. Onze Kinder
Academies combineren plezier en educatie en dagen kinderen
en (groot)ouders uit creatief en actief te zijn.
Zo kunt u naar de Techniek Academie, waar u de mooiste voorwerpen
maakt. Gaan uw kinderen liever naar de Avonturen Academie? Bereid u
zich dan voor op rode wangen van inspanning en spannende verhalen
over zelfgemaakte vlotten en het roosteren van de marshmallows boven
het kampvuur.
Sportievelingen kunnen hun energie kwijt in de Sport Academie en een
absolute aanrader voor de echte zoetekauwen en chefs in de dop is de
Kook Academie. Kinderen willen op ons resort blijven wonen.

Bekijk alle inspiratievideo’s op
hofvansaksen.nl/academies
en beleef het mee.
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KINDER ACADEMIES

DE KINDER ACADEMIES
ARCHEOLOGIE ACADEMIE

AVONTUREN ACADEMIE

BOUW ACADEMIE

KOOK ACADEMIE

KNUTSEL ACADEMIE

‘Ik heb vier mammoetbotten
opgegraven en 3 halfedelstenen
gevonden. Ze liggen nu in het
Archeologie Museum.’
Leeftijdsindicatie: vanaf 6 jaar

‘Samen met papa en mama een vlot
gebouwd. Gaat het ons lukken om
de overkant te halen?’
Leeftijdsindicatie: vanaf 6 jaar

‘Bouwhelm op, werktekening klaar,
hamer in de hand. Nu kunnen we aan
de slag om de grootste hut ooit te
maken’.
Leeftijdsindicatie: vanaf 6 jaar

MODE ACADEMIE

MOOV ACADEMIE

NATUUR ACADEMIE

SPORT ACADEMIE

TECHNIEK ACADEMIE

‘Ik heb samen met mijn moeder
van de mooiste stof een tas gemaakt.
Vanavond ga ik hem showen.’

‘Met Thomas en Stijn een houten
skelter in elkaar gezet, zonder
gereedschap. En hij kan echt rijden.’

‘Onder een microscoop kun je alles veel
beter zien! Zo zag ik dat een spin
wel acht ogen heeft.’

‘Ik heb samen met papa een zeilboot
van hout gemaakt. Hij is mooi
geworden en hij blijft zelfs drijven!’

Leeftijdsindicatie: vanaf 10 jaar

Leeftijdsindicatie: vanaf 4 jaar

Leeftijdsindicatie: vanaf 7 jaar

‘De sportinstructeur heeft me de beste
hockey- en voetbaltrucs geleerd.
Daarna heb ik alle ballen
tegengehouden.’
Leeftijdsindicatie: vanaf 5 jaar

‘Ik heb samen met de chef-kok een
‘Wij gingen knutselen met mama.
heerlijk dessert gemaakt met meringue, Ik heb mijn zusje geholpen met verven.’
aardbeien en slagroom.
Superlekker!’
Leeftijdsindicatie: vanaf 6 jaar
Leeftijdsindicatie: vanaf 3 jaar

Leeftijdsindicatie: vanaf 8 jaar

(onder begeleiding)

Informatie en reserveringen: hofvansaksen.nl. Of bel 0900-1971 (€ 1,- per gesprek).
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ACCOMMODATIES VAN COMFORT TOT PURE LUXE

GENIETEN VAN COMFORT EN LUXE
MET ZIJN TWEEËN OF DE HELE FAMILIE
Op Hof van Saksen vindt u een ruim aanbod aan accommodaties.
Van comfortabele bungalows tot luxueuze boerderijen.

Ontspannen en comfort
In onze comfort boerderijen (type C) beschikt u over een compleet
ingerichte keuken met vaatwasser en combimagnetron. In de woon
kamer kijkt u ontspannen een film op de led flatscreen-tv met blu-rayspeler en u drinkt heerlijke koffie uit uw Nespresso-koffiemachine.

Stijlvol gemak
Nog meer gemak bieden de comfort boerderijen van het type CE.
In deze boerderijen geniet u van het stijlvolle interieur en sfeervolle
decoraties. In de ouderslaapkamer zorgen de tweede led flatscreen-tv
en de toppers op de boxspringbedden voor extra ontspanning.

Heerlijke luxe

‘Kinder’boerderij (type CK)

De luxe boerderijen (type L) beschikken naast alle bovengenoemde
gemakken, over een luxe interieur. En wat is er nu fijner dan na een
drukke dag even helemaal tot rust komen in uw eigen sauna of
whirlpool?

Comfortabele bungalows
Speciaal voor kinderen
In de ‘Kinder’boerderijen (type CK) ontbreekt het u en uw kinderen aan
niets. Spelletjes en speelgoed zorgen voor eindeloos speelplezier en de
kinderen voelen zich de koning te rijk in hun stoere stapelbed.
Buitenspelen is een feest in de ‘kinderhofjes’ met speelvoorzieningen.
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Op het resort staan, naast de boerderijen, ook verschillende typen
bungalows. Alle met een geheel eigen karakter. Deze accommodaties
hebben allemaal een geheel vernieuwd interieur.

Meer informatie vindt u op		
hofvansaksen.nl/accommodaties.

Informatie en reserveringen: hofvansaksen.nl. Of bel 0900-1971 (€ 1,- per gesprek).

Aan alles is gedacht

Informatie en reserveringen: .hofvansaksen.nl. Of bel 0900-1971 (€ 1,- per gesprek).
Luxe boerderij (type L)

Comfort boerderij (type CE)
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Geniet van het goede leven
in een bijzondere boerderij

Love2stay boerderij (type 2EL)
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Newborn boerderij (type 4CEN)

Culinaire boerderij (type 12CE)

BIJZONDERE BOERDERIJEN

AUTHENTIEKE SAKSISCHE BOERDERIJEN
MET ALLE LUXE EN COMFORT
Uw grote liefde verrassen? Met de hele familie bij elkaar of op
vakantie met uw pasgeboren kindje? Voor elke bijzondere
gelegenheid vindt u op het resort een comfortabele passende
accommodatie.

Alles voor de allerkleinste
Voor het eerst op vakantie met uw pasgeboren kindje? Wij ontzorgen
u graag in de Newborn boerderij (type 4CEN). Alles voor de allerkleinste
is aanwezig, waardoor u heel wat spullen thuis kunt laten.

Romantiek voor twee
Samen genieten van het adembenemende uitzicht over het recreatiemeer
vanaf uw balkon of relaxen in het bubbelbad. Uitslapen kunt u in het
prachtige hemelbed. De Love2stay boerderij (type 2EL) is romantiek ten top.

Wie is de chef?
Een verblijf in de 12-persoons Culinaire boerderij (type 12CE) is een genot
voor iedere kookliefhebber. In de grote, luxueuze woonkeuken die van alle
gemakken is voorzien, waant u zich een driesterrenchef.

Uw eigen Spa & Wellness

18-persoons boerderij (type 18C)

In de extra luxe 4-persoons Wellness boerderij (type 4ELW) is ontspannen
wel heel eenvoudig. Zo heeft u een Finse sauna, rainshower, bubbelbad
en in de tuin een eigen jacuzzi.

Bekijk de inspiratievideo’s op
hofvansaksen.nl/bijzondereboerderijen en
hofvansaksen.nl/groepsaccommodaties.

Groepsaccommodaties
Heeft u iets te vieren? Of wilt u gewoon even lekker weg met de
hele familie of een groep vrienden? Op Hof van Saksen geniet u
samen van mooie momenten. Onze stijlvolle groepsaccommodaties
zijn geschikt voor groepen van 10 tot maar liefst 24 personen.

Informatie en reserveringen: hofvansaksen.nl. Of bel 0900-1971 (€ 1,- per gesprek).
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ONTDEK DRENTHE

DE SCHOONHEID VAN DRENTHE
De prachtige en veelzijdige Drentse natuur is het ideale decor
voor een mooie wandeling of fietstocht. Ook is er een enorm
aanbod aan sportieve en culturele activiteiten. Van een
avontuurlijk wildpark tot een heus gevangenisdorp. Ontdek
de verrassende veelzijdigheid van Drenthe.

Hoog de boom in
Op een steenworp afstand van
Hof van Saksen ligt Boswachterij
Gieten-Borger, bekend om haar
keienwegen, beukenlanen,
hunebedden en prachtige
esdorpen. Ga bijvoorbeeld naar
het 125 meter lange Boomkroonpad. Hier loopt u letterlijk tussen
de toppen van de bomen.

Waar mens en natuur samenkomen

TIP
Boomkroonpad

Op expeditie in
Drenthe
Een avontuurlijk dagje uit met
het hele gezin? In Wildlands
Adventure Zoo Emmen reist u
de hele wereld over in één dag!
Maak een tocht door de jungle,
trek door de savanne en
doorkruis het poolgebied.
Ontdek nieuwe werelden en sta
oog in oog met talloze wilde
dieren.
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Natuurgebied de Hondsrug is het eerste Geopark van Nederland
en maakt onderdeel uit van een UNESCO-netwerk van Europese
Geoparken. Het gebied kent een grote verscheidenheid aan landschappen, bewoningstypen en cultuurhistorische elementen. Deze balans
maakt het gebied uniek en is daarom een bezoek meer dan waard.

Musea voor iedereen

TIP
Wildlands Adventure Zoo
Emmen

Ook op cultureel vlak heeft
Drenthe veel te bieden. Het
Drents Museum heeft een
bijzondere vaste collectie en
regelmatig bijzondere
tentoonstellingen. En bent u
weleens aan de schandpaal
genageld? In het Nationaal
Gevangenismuseum in
Veenhuizen leert u op een
interactieve manier alles over
misdaad en straf.

Informatie en reserveringen: hofvansaksen.nl. Of bel 0900-1971 (€ 1,- per gesprek).

TIP
Drentse musea

TIP
Natuurgebied de Hondsrug

Informatie en reserveringen: .hofvansaksen.nl. Of bel 0900-1971 (€ 1,- per gesprek).
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Landal GreenParks
Ontdek wat groen kan doen

LANDAL GREENPARKS

MEER DAN 75 PARKEN IN 7 LANDEN
Hof van Saksen is onderdeel van Landal GreenParks.
Landal heeft ruim 75 vakantieparken midden in de natuur
waar u volop kunt genieten van een zorgeloze vakantie.
U vindt onze parken in Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk,
Zwitserland, Tsjechië en Hongarije.

Landal GreenParks: luxe en bijzondere accommodaties
l
l
l
l
l
l

Luxe bungalows met privé-sauna
Bungalows met eigen aanlegsteiger
Strandhuisjes direct aan zee
Safaritenten op de Veluwe
Bungalows voor 2 tot 32 personen
Eco-bungalows
Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Bekijk onze bijzondere
accommodaties en parken op landal.nl/luxe.

Landal Ski Life: sneeuw, zon en een fantastisch uitzicht
l

l
l
l
l

l
l

1 1 Wintersportparken in Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland
en Tsjechië.
Meestal direct aan de piste gelegen.
Ruime keuze uit de mooiste skigebieden.
Uitdagende outdooractiviteiten zoals hiken, rodelen en paragliden.
Een waar kinderparadijs met Kinderskiland, subtropische waterpret
en de Bollo Club.
Totale ontspanning in de Spa & Wellness faciliteiten.
Heerlijk uit eten in een restaurant op het park.
Laat u inspireren op
landalskilife.nl.

Voor meer informatie, actuele prijzen en reserveringen ga naar landal.nl
of landalskilife.nl of bel 0900-8842 (€ 1,- per gesprek).
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FACILITEITEN
INDOOR
l
l
l
l
l

l
l
l
l

l

l

l
l
l
l
l
l
l
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Verschillende restaurants
Spa & Wellness
Fitness
Gift & Fashion Shop
Designzwembad met 1 07 meter
lange wildwaterbaan en peuterbad
Receptie
Business Centre
Supermarkt
Indoorspeelparadijs Harrewar,
ruim 1.000 m2 speelplezier
Twister, klimmen tot in
de nok van de Harrewar
Bounz® Arena,
24 trampoline-springvelden
Bowlingbanen
De Hang-Out
Mode Academie
Techniek Academie
Kook Academie
Knutsel Academie
Moov Academie

OUTDOOR
Strandspeeltuin met diverse waterparcoursen,
klim- en uitkijktoren
K ano- en botenverhuur
Beach House, bar en strandstoelenverhuur
Speeltuinen tussen de boerderijen
Airtrampolines
Sportarena en -velden
FootGolfbaan
Terras aan het water
Archeologie Academie
Bouw Academie
Avonturen Academie
Sport Academie
Natuur Academie
Fietsverhuur
Visvijver
Kiskasbaan
Recreatiemeer

l 

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
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MEER INFORMATIE
Arrangementen
Niets is zo heerlijk en ontspannen als wanneer alles rondom uw vakantie
verzorgd is. Geniet van de vele extra pakketten en services om uw
verblijf zo aangenaam en compleet mogelijk te maken. Bekijk deze
mogelijkheden op hofvansaksen.nl/resortarrangementen.

Langverblijfkorting
Wanneer u twee weken aaneensluitend op het resort verblijft, ontvangt
u 50% korting op de totale huurprijs van de goedkoopste week. Bij drie
weken aaneensluitend verblijf, ontvangt u maar liefst 80% korting op de
totale huurprijs van de laagst geprijsde week. Kijk voor meer informatie
op hofvansaksen.nl/kortingen.

Prijzen
Kijk voor de actuele prijzen en beschikbaarheid op
hofvansaksen.nl.

Aankomst & Vertrek
Op de aankomst- en vertrekdag kunt u de gehele dag gebruikmaken
van alle faciliteiten. Uw accommodatie staat vanaf 15.00 uur tot
uw beschikking. Op de dag van vertrek dient u uw accommodatie
uiterlijk om 10.30 uur te verlaten. Heeft u specifieke wensen voor
aankomst- en vertrekdata of -tijden? Kijk voor meer informatie op
hofvansaksen.nl/praktisch.
Deze brochure is met de uiterste zorg samengesteld. Desondanks kunnen er onvolkomenheden in staan. Hof van Saksen kan hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Op al onze
reserveringen zijn de Algemene Voorwaarden van Landal GreenParks van toepassing. U kunt
deze vinden op hofvansaksen.nl/voorwaarden of opvragen via 0900-1971 (€ 1,- per gesprek).

23

Hof van Saksen
Veldweg 22-24
9449 PW Nooitgedacht
hofvansaksen.nl

Reserveren en informatie:
hofvansaksen.nl
0900-1971 (€ 1,- per gesprek)
reserveringen@hofvansaksen.nl

Vanuit België:
hofvansaksen.be
+31(0)70-300 35 01
reserveringen@hofvansaksen.be

@hofvansaksen
hofvansaksen

