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Ziet u uzelf al zitten in de duinen terwijl de kinderen ravotten op het
strand? Of gaat u liever herten spotten op de Veluwe? Wakker worden in
een bungalow of luxe villa, met uitzicht op de bergen. Heerlijk wandelen,
fietsen of met uw kinderen op safari. Samen met de hele familie genieten
van de kleine momenten van geluk. Er valt zo veel te kiezen. Juist dát
maakt het plannen van uw vakantie of een weekendje weg zo leuk.
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Op het park
Eten en drinken - culinaire verwennerij
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Haal uw hart op met onze nieuwe brochure. Ruim 75 parken gelegen in
de mooiste natuurgebieden in binnen- én buitenland. Laat u inspireren
door de verhalen over de unieke regio’s, tips voor de spannendste
buitenactiviteiten, heerlijk eten en natuurlijk oneindig veel pret voor
de kinderen.

Onze accommodaties
Allemaal uniek
20
Speciale wensen		24
Comfort, Luxe en Extra luxe
25
Accommodatiewijzer
26

Neem lekker de tijd om te grasduinen en kies de vakantie die bij u past.
Kijk voor uitgebreide informatie en boekingen op landal.nl.
We wensen u alvast veel voorpret en een onvergetelijke vakantie.
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Parkinformatie en regiotips

Thomas Heerkens
Algemeen Directeur
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Goed om te weten
Annulerings- en reisverzekering
Algemene voorwaarden
Landal Camping
Wyndham, Air Miles en
Cadeaucheque
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Contact Center
Heeft u vragen?
Bel dan het Contact Center: 0900-8842.
Elke dag bereikbaar van 9 tot 21 uur,
in het weekend en op feestdagen van
10 tot 15 uur; € 1,- per gesprek.

landal.nl
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Een onvergetelijke
vakantie in de natuur

U rust uit van een mooie wandeling, terwijl de kinderen
op hun knieën in het gras kriebelbeestjes onderzoeken.
Straks lekker met z’n allen een duik nemen in het zwembad.
En voor vanavond staat het proeven van de regionale
specialiteit op uw verlanglijstje. Ziet u het al voor u?
Dan is de voorpret nu echt begonnen!
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“Groene om

geving, rust
, zon en ee
n
itzicht.”
Door Esmee

geweldig u

Welkom in de natuur

Wat groen kan doen

“Fijne bungalow in
bosrijke en heuvelachtige
omgeving. We kregen
regelmatig bezoek van
eekhoorns en allerlei
soorten vogels op
„
het terras.

“Een mooi park
dicht bij zee.
Vanaf het park kun je
heel Texel ontdekken.
Ook heerlijk dat je lekker
veel ruimte hebt bij
„
je eigen bungalow.

Ontdek wat groen kan doen
Welk park u ook kiest, bij Landal GreenParks verblijft u
op een unieke locatie midden in de natuur. Fietsen op de
glooiende Sallandse Heuvelrug, samen met uw kinderen
op ontdekkingsreis langs de eindeloze Zeeuwse stranden
of de prachtige wijngebieden verkennen langs de Moezel.
Ook voor een fantastische wintersportvakantie zit u bij
ons goed. Sleetje rijden, pistes bedwingen, langlaufen:
sneeuw verveelt nóóit. Al onze parken liggen op of rond
de mooiste natuurgebieden in Nederland, België, Duitsland,
Zwitserland, Oostenrijk, Tsjechië en Hongarije. Laat u
betoveren door de magie van de natuur en ontdek wat
groen kan doen.
landal.nl/parken
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Duik in de streek

Activiteiten in de regio
Elke regio heeft zijn eigen karakter, met
typische streekproducten en activiteiten.
Landal GreenParks is verankerd in de regio
en werkt op vele plekken samen met lokale
boeren en ondernemers waardoor elke
vakantie een unieke ervaring wordt.
8

Op en rond het park geniet u met volle teugen van alles
wat de regio te bieden heeft. Want iedere regio heeft zijn
eigen natuur, culturele hoogtepunten, bezienswaardig
heden en streekproducten. Van schapen drijven op het
land en kaas maken bij de boer tot nippen aan een lokaal
gemaakte wijn. Sommige streken nodigen vooral uit tot
sportieve prestaties. Gaan we zeilen op de Friese meren,
fietsen in Nationaal Park de Hoge Veluwe of mountainbiken in de Eifel?

Ervaar de diversiteit van de regio

De omgeving

“Een echte aanrader
voor verwende
vakantiegangers.
Het is hier zomers
en ‘s winters
„
schitterend.

Mooie momenten om te delen
#OntdekLandal
Optimaal genieten van bijzondere momenten met uw gezin,
familie of vrienden: dát is de essentie van vakantie. Samen
op het strand nog net de zon in de zee zien zakken, in alle
vroegte met uw kinderen wilde zwijnen spotten op de heide
of verhalen delen met vrienden tijdens een gezellige avond
op het terras. Wat maakt uw verblijf bij Landal GreenParks
tot een onvergetelijke vakantie? Deel de mooiste momen
ten van uw vakantie met ons via Facebook, Twitter of
Instagram met #ontdeklandal.
ontdeklandal.nl
facebook.com/landalnl, twitter.com/landalnl,
Instagram.com/landalnl
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Sport, spel en
avontuur

“Kids zwemmen,
een avondje midgetgolf,
asperges eten, fietsen,
in de tuin spelen, het is er
mooi, ruim, veilig en ik
„
kom graag terug.

Houdt u niet van stilzitten tijdens uw vakantie?
Landal GreenParks biedt een ruime keuze aan
sport, spel en avontuur voor jong en oud.
Een duik nemen in het zwembad, een balletje
slaan op de golfbaan of deelnemen aan een
workshop? Het kan allemaal. Van kookworkshops
tot hutten bouwen voor kinderen. En u kunt na
een actieve ochtend heerlijk de sauna in. We blijven
onze faciliteiten continu vernieuwen dus kijk
altijd op onze site voor het actuele aanbod.
10

Onbezorgd genieten

Lekker op het park
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Landal GreenParks maakt zich sterk voor milieu, natuur en
de samenleving. We doen er alles aan om het milieu niet of zo
min mogelijk te belasten. Van biologisch afbreekbare materialen
tot zonnepanelen op onze accommodaties. En van elektrische
wagens voor de Technische Dienst tot een efficiëntere logistieke
planning. Ook zijn steeds meer parken in het bezit van een
Green Key-certificaat. Green Key is een wereldwijd keurmerk
voor duurzame bedrijven in de recreatie- en vrijetijdsbranche.
Om in aanmerking te komen voor een Green Key-certificaat moet
een park voldoen aan een scala van duurzaamheidscriteria,
die verder gaan dan de reguliere wet- en regelgeving.
landal.nl/greenkey

Maatschappelijk betrokken partners
Uw ideale vakantie
De ideale vakantie ziet er voor iedereen een beetje
anders uit. Daarom staan úw wensen bij ons op de
eerste plaats en zetten we graag een stapje extra om
uw verwachtingen te overtreffen. Zo hebben we een
ruime keuze aan accommodaties: van romantische
2-persoonsbungalows tot luxe villa’s en van
comfortabele safaritenten tot extra ruime bungalows
voor grote groepen. Met onze speciale arrangementen
kunt u uw verblijf helemaal op maat maken. Uitgebreid
ontbijt ‘s ochtends? Onze ontbijtservice maakt het in
orde. Opgemaakte bedden bij aankomst of boodschappen in uw bungalow? Wij zorgen ervoor.

Als Landal GreenParks zijn wij betrokken bij de wereld om ons
heen. Daarom steunen wij organisaties die zich actief inzetten
voor mens, natuur en milieu. Zo is Landal GreenParks onder
meer officieel partner van Natuurmonumenten, omdat wij ons
beiden sterk maken voor het groen. Ook zijn we partner van
Right To Play en het Nationaal Fonds Kinderhulp, omdat wij
vinden dat ieder kind geluk verdient!
landal.nl/betrokkenondernemen

Landal GreenParks is officieel partner van
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Culinair genieten:
lekker van dichtbij

“Heerlijk om als
70-jarige je verjaardag
te kunnen vieren met
kinderen en kleinkinderen.
In zo‘n heerlijk luxe huis,
van alle gemakken voorzien.
Broodjesservice, supermarkt
en restaurant
„
vlakbij.

Samen genieten van de heerlijkste gerechten,
dat is pas echt vakantie. Maar dan wél zonder
uren in de keuken te staan. Eten we uit of thuis
vanavond? Proef de smaak van de regio in een
van de restaurants op de parken. Of kies voor
een van onze arrangementen en geniet van
(h)eerlijk eten in uw bungalow.
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Eten en drinken

Culinaire verwennerij

Onbezorgd aan tafel
Met de culinaire arrangementen hoeft u nergens meer over na
te denken. Wat een verwennerij! U start de dag met een heerlijk
ontbijtarrangement bestaande uit verse broodjes uit de oven,
vele soorten beleg en versgeperste sappen. En na een dag vol
activiteiten kunt u zó aan tafel als u een van de culinaire
arrangementen, zoals het gourmetarrangement, reserveert.
landal.nl/arrangementen
“Topdag! #zon

andal.”

#barbecue #L

Door Ralf

Eten van dichtbij
Landal GreenParks kiest waar mogelijk voor eerlijke en
biologische producten van eigen bodem. Liefst uit de
nabije omgeving van de parken. Onze chef-koks maken
de heerlijkste gerechten met bijvoorbeeld Texels
lamsvlees, Zeeuwse mosselen en verse asperges uit
Brabant. Veel van deze producten zijn verkrijgbaar in de
ParkShops. Zo maakt u ook op uw eigen barbecue een
lekker streekgerecht klaar.
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Uitdaging
én ontspanning

“Neus naar de horizon
en
blijven staan!”

Komt u tijdens uw vakantie graag in actie?
Dat kan bij Landal GreenParks met een rondje
golf, een schitterende mountainbiketocht of een
tochtje stand up paddling. Daarna wacht het
zwembad voor een verfrissende duik of geniet
u van de weldaad van de sauna. Dát levert
nieuwe energie op!

vooral

Door Sander

Sportieve uitdaging
Sportliefhebbers hoeven zich geen moment te
vervelen op de parken van Landal GreenParks.
Een fanatiek partijtje tennis spelen of liever een
uitdagend beachvolleybaltoernooi organiseren?
Het kan allemaal. En zodra u met de hele familie een
duik neemt in het zwembad, weet u dat het op en top
vakantie is. Een aantal van onze parken beschikt zelfs
over een uitdagend subtropisch zwemparadijs.
landal.nl/activiteiten
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ien
t veel draa
s
Door Han

e
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“Lekker p
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Uitdaging en ontspanning

Op en rond het park

“De sauna,
zonnebank en jacuzzi
vormen een luxe wellness
voor body and mind. In een
druk leven vol werk,
kom je hier echt even
„
helemaal tot rust.

In het groen
Trekt u er graag op uit in de natuur? Vanaf de parken zijn
er vele prachtige wandel- en fietsroutes te volgen, die u
op de mooiste plekjes brengen. Van glooiende heide tot
woeste bossen. En van imposante kastelen tot wijn
boerderijen met heerlijke proeverijen! Of ga met het
hele gezin het klimbos in voor een sportieve uitdaging.
Ook voor liefhebbers van de golfsport zijn er op en
rond onze parken genoeg uitdagingen te vinden.
landal.nl/arrangementen
landal.nl/golf

Pure ontspanning
Na een actieve dag maakt u uw hoofd helemaal leeg in de
warmte van de wellness. Verwen uzelf met een heerlijke
massage of gezichtsbehandeling en droom weg in het
kruidenbad. Een moment om nu al naar uit te kijken.
landal.nl/wellness
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Altijd iets
te beleven

“Onze zoon van zes vond de
Bollo-club helemaal geweldig.
Het entertainmentteam
„
is echt top.

In het bos op ontdekkingstocht, vissen vangen en
hutten bouwen óf binnen lekker knutselen in de
Bollo Club en pret maken in het indoorspeelparadijs.
Uw kinderen beleven elke dag iets nieuws op de parken
van Landal GreenParks. Door het jaar heen zorgt
Landal GreenParks voor een gezellig Fun & Entertainmentprogramma. Met afwisselende activiteiten als koekjes bakken,
boogschieten en schminken en gezellige evenementen als
een voetbaltoernooi of een fotospeurtocht. Ook trekken we
er graag samen op uit om actief de omgeving te verkennen.
16

Fun & entertainment

Het park als speelplaats

Waterpret voor tien
Na een wandeling met de boswachter, een bezoek aan de
dierenweide en de GPS-tour willen uw kinderen nog maar één
ding: een plons in het zwembad maken! En daarna ontelbaar
keer van de glijbaan roetsjen. Voor de échte liefhebbers zijn
er complete waterparadijzen op Landal Het Vennenbos
(Noord-Brabant), De Lommerbergen (Limburg), Hof van Saksen
(Drenthe) en Saltztal Paradies (Duitsland).
landal.nl/zwembad
landal.nl/kids
“Wat geweldig dat er
regelmatig buiten het
seizoen en de school
vakanties om activiteiten
worden georganiseerd
„
voor kinderen!

“Er is hier zo veel

te doen, als ik te
rug
ben vertel ik alles ”
.
Door Wendy

Speciaal tijdens de schoolvakanties
Tijdens de schoolvakanties vermaakt jong en oud zich
met speciale shows en workshops, leuke activiteiten in
de natuur en volop vermaak tijdens de feestdagen,
zorgen we dat u en uw kinderen een onvergetelijke tijd
beleven. De natuur speelt op onze groene parken
de hoofdrol in leerzame speurtochten en
verrassende excursies.
landal.nl/vakantiespecials
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Amerongse Berg

Stroombroek

Coldenhove

Miggelenberg

Heideheuvel

Rabbit Hill

De Veluwse Hoevegaerde

Heihaas

Landgoed 't Loo

Waterparc Veluwemeer

Flevoland
& Utrecht

Gelderland

Landgoed de Hellendoornse Berg

De Vlegge

Twenhaarsveld

Landgoed De Elsgraven

Aelderholt

Overijssel

Orveltermarke

Het Land van Bartje

Hunerwold State

De Bloemert

Hof van Saksen

Drenthe

Natuurdorp Suyderoogh

Esonstad

Waterpark Sneekermeer

Vitamaris

Ameland State

Résidence Terschelling

Schuttersbos

West Terschelling

Vlieduyn

Beach Park Texel

Meer informatie vindt u op
landal.nl/faciliteiten.
Of bel 0900-8842 (€ 1,- per gesprek).

Sluftervallei

WIJZER

Villapark Vogelmient

Faciliteiten

Terherne

Friesland &
Groningen

Waddeneilanden

Algemeen
Land, provincie of regio
Informatie op pagina

WD WD WD WD WD WD WD WD WD FR FR FR GR DR DR DR DR DR DR OV OV OV OV GD GD GD GD GD GD GD GD FL UT
31 32 33 34 35 36 37 38 39 42 43 44 45 48 49 50 51 52 53 56 57 58 59 62 63 64 65 66 67 68 69 72 73

Park - Ligging
In het bos/bosrijke omgeving
Aan het water/recreatieplas
Aan de kust/het strand
Landelijke ligging

 









 
 





In de bergen/heuvellandschap

Zwempret
Overdekt zwembad















Openluchtzwembad
(Subtropisch) Waterparadijs
Natuurlijk zwemwater op het park
Peuterbad

Eten en drinken
Restaurant(s)
Supermarkt/parkshop
Minishop
Café/bar
Snackbar

WIFI
WIFI op het park

Beauty & Wellness
Sauna/Turks stoombad
Solarium
Fitness



















Massagebehandelingen
Beautysalon

Parkactiviteiten - Kindvriendelijk

Indoorspeelplaats/paradijs
Kinderclub/Bollo Club





Parkactiviteiten - Sport en ontspanning
Midgetgolfbaan
Golfbaan (aan/bij het park)/Pitch & Putt
Watersportmogelijkheden bij het park
Fietsverhuur
Tennisbaan
Bowlingbaan
Vismogelijkheden
Squashbaan
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Kinderboerderij/dierenweide
Fun & Entertainment-programma
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Alpine Lodge Lenzerheide

Bad Kleinkirchheim

Katschberg

Rehrenberg

Hochmontafon

Chalet Matin

Vierwaldstättersee

Zwitserland

Oostenrijk

Brandnertal

Residence Duna

Tjechie &
Hongarije

Marina Lipno

Warsberg

Hochwald

Sonnenberg

Moezel, Saar,
Hunsrück

Mont Royal

Wirfttal

Eifel

Eifeler Tor

Winterberg

Salztal Paradies

Dwergter Sand

Mooi Zutendaal

Village les Gottales

Les Etoiles

Village l'Eau d'Heure

Reevallis

Travemünde

Noord-Duitsland
en Middelgebergte

Belgie

Hoog Vaals

De Waufsberg

Kasteeldomein De Cauberg

Landgoed Aerwinkel

De Lommerbergen

Domein De Schatberg

Duc de Brabant

De Vers

Het Vennenbos

Strand Resort Nieuwvliet-Bad

Noord-Brabant/Limburg

Villapark Livingstone

Résidence 't Hof van Haamstede

Duinpark 't Hof van Haamstede

Resort Haamstede

Port Greve

Zeeland

De Reeuwijkse Plassen

Dunimar

Beach Villa's Hoek van Holland

Strand Resort Ouddorp Duin

Beach Resort Ooghduyne

Noord- &
Zuid-Holland

Algemeen
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Park - Ligging
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Eten en drinken
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Parkactiviteiten - Kindvriendelijk










  








Parkactiviteiten - Sport en ontspanning
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Verblijf midden
in de natuur
“Een mooi park met
moderne bungalows
en een eigen steiger
„
voor de boot!

Wakker worden op het strand? Luxueus kamperen?
Of de kinderen eens extra verwennen met een speciaal
voor hen ingerichte bungalow? Welke wensen u ook
heeft, bij Landal GreenParks verblijft u altijd midden
in de natuur in een accommodatie die past bij úw
bijzondere vakantie. We bieden u de keuze uit vele
verschillende typen accommodaties. Ter inspiratie
lichten wij er vast een paar bijzondere voor uit!
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Allemaal uniek
Accommodaties

Hoog in de Droomboom
Vlak voor u in slaap valt, hoort u het sussende geruis van de
bomen. De volgende morgen is een wegschietend eekhoorntje
het eerste dat u ziet. Een verblijf in de boomwoning op
Landal Miggelenberg is een ware natuurbeleving. De schitterende
woning biedt ruimte aan twee volwassenen en twee kinderen en
is van alle gemakken voorzien. U geniet hier van een prachtig
uitzicht en als u naar beneden gaat, neemt u natuurlijk de
glijbaan!
landal.nl/treehouse

Uitzicht op zee
Strand, zon, zee en de oneindig blauwe lucht.
In de strandhuizen op Landal Beach Resort Ooghduyne
en Landal Beach Villa’s Hoek van Holland bent u overal
één met de natuur. Niets is zo bijzonder als ‘s avonds de
zonsondergang in al zijn pracht te kunnen aanschouwen
en ’s morgens al direct met de voeten in ’t zand te
kunnen ontbijten.
landal.nl/strandhuisjes
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Accommodaties
op maat voor
speciale wensen
“In dit bed wil Evy
nie
maar ook slapen.”

t alleen spelen,

plus

Paradijs voor kinderen
Slapen in een echte slaaphut, douchen onder een
kikker en wegkruipen in een lekkere kinderfauteuil.
In de kinderbungalows spelen kinderen écht de
hoofdrol. Zowel binnen als buiten sluit de inrichting
volledig aan op de belevingswereld van uw kids.
Op en top kindvriendelijk dus plezier gegarandeerd!
landal.nl/kinderbungalows
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Door Isa

Allemaal uniek
Accommodaties
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“Wij hebben een
topweekend gehad met z’n
allen. In de grote 12-persoons
bungalow ontbreekt het
werkelijk aan niets. Heerlijke
bedden, genoeg lekkere
stoelen en voor ieder gezin
een eigen badkamer
„
met toilet.

Met z’n allen
Met uw hele vriendengroep of familie eropuit, dat is iets
om naar uit te kijken. Samen eten, gezellig borrelen en
bijpraten wanneer de kinderen slapen. Landal GreenParks
heeft een ruime keuze in accommodaties tot 32 personen,
met meerdere slaapkamers en badkamers en van alle
gemakken voorzien. Ook in de reüniebungalows is het
op en top genieten. Met drie slaapbungalows en een
huiskamerbungalow met een grote keuken beleeft u een
bijzondere tijd met elkaar.
landal.nl/grotebungalows
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Speciale wensen
Accommodaties

.”
nder onze Gizzmo
“Geen vakantie zo
Door Karin

Hond

Speciaal voor u én uw hond
Op bijna alle parken van Landal GreenParks is uw hond
van harte welkom. Helemaal luxe is een verblijf in een
van de speciale hondenbungalows. Met onder meer een
bench, een kunststof hondenmand, verstelbare eet- en
drinkbakken en een omheinde tuin zijn u en uw viervoeter
van alle gemakken voorzien. Bij aankomst ligt er een
welkomstpakket klaar met leuke verrassingen voor
uw hond!
landal.nl/hondenbungalows
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Vakantie
voor iedereen
Zorgeloos op vakantie gaan, is niet voor iedereen
vanzelfsprekend. Door de samenwerking met Comfort
zorg kan er tijdens uw verblijf op onze parken dezelfde
zorg worden verleend zoals u thuis gewend bent. Voor
gasten die speciale voorzieningen, iets meer begeleiding
of een steuntje in de rug nodig hebben, heeft
Landal GreenParks accommodaties en voorzieningen
op maat. Zo vindt u op verschillende parken aangepaste
accommodaties voor mindervaliden. Ook als u op
zoek bent naar wat extra comfort of als u speciale
zorgwensen heeft, bieden wij de aanpassingen waar
door u zich makkelijker kunt verplaatsen in en om de
bungalow. We bieden onze gasten een passend aanbod
voor optimale toegankelijkheid.
landal.nl/toegankelijk

Comfort, Luxe en Extra luxe

Accommodaties

Van alle gemakken voorzien
Al onze accommodaties zijn standaard voorzien van een sfeervolle en
aangename inrichting. Wilt u net dat beetje extra of echt iets speciaals?
Kies dan één van onze drie extra typen: Comfort, Luxe of Extra Luxe.
Comfort
Uw onbezorgde vakantie begint goed in onze sfeervolle bungalows.
De frisse, eigentijdse uitstraling, compleet ingerichte keuken en comfortabele
boxsprings zorgen ervoor dat u optimaal kunt genieten. Met alle comfort
voelt u zich direct thuis.
Geniet van luxe
Laat u zich graag verwennen? Kies dan voor onze Luxe accommodaties.
Doe nieuwe energie op met een privé-sauna, zonnebank of -hemel en geniet
van uw opgemaakte bedden bij aankomst. Alle tijd om samen van alle luxe en
gemak te genieten.
Extra luxe accommodaties
Heeft u het graag nóg wat luxer? In de Extra Luxe accommodatie ontbreekt
het u werkelijk aan niets. De accommodaties zijn ruim opgezet en hebben een
luxe en stijlvolle inrichting. Laat u verrassen door extra faciliteiten zoals een
bubbelbad of een jacuzzi in de tuin. Geniet van extra luxe, het is tenslotte
vakantie!
landal.nl/accommodaties

Inrichtingskenmerken
Label
Radio-/Cd-speler
Dvd-speler
TV (T), Flatscreen-tv (F)
Sauna
Zonnebank, zonnehemel, solarium of sunshower
Koffiezetapparaat (K) en/of Senseo of Nespresso (SN)
Vaatwasser
Magnetron (M), oven (O) of combimagnetron (C)
Broodrooster
Elektrische citruspers
Boxspringbedden
2e tv op één van de slaapkamers
Gratis opgemaakte bedden
Bubbelbad en/of stoomdouchecabine en/of jacuzzi in de tuin
Wasmachine en -droger
Haardroger in de badkamer

Comfort*

Luxe*

Extra luxe*


T of F
K

M

-



F


K/SN

M/O of C





-



F


K/SN

M/O of C









*De inrichtingskenmerken van de accommodaties op Hof van Saksen kunnen afwijken. Kijk op de site voor de exacte specificaties.
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Amerongse Berg

Stroombroek

Coldenhove

Miggelenberg

Heideheuvel

Rabbit Hill

De Veluwse Hoevegaerde

Heihaas

Landgoed 't Loo

Waterparc Veluwemeer

Flevoland
& Utrecht

Gelderland

Landgoed de Hellendoornse Berg

De Vlegge

Twenhaarsveld

Landgoed De Elsgraven

Aelderholt

Overijssel

Orveltermarke

Het Land van Bartje

Hunerwold State

De Bloemert

Hof van Saksen

Drenthe

Natuurdorp Suyderoogh

Esonstad

Waterpark Sneekermeer

Vitamaris

Ameland State

Résidence Terschelling

Schuttersbos

West Terschelling

Vlieduyn

Beach Park Texel

Meer informatie vindt u online op
landal.nl/accommodaties.
Of bel 0900-8842 (€ 1,- per gesprek).

Sluftervallei

WIJZER

Villapark Vogelmient

Accommodatie

Terherne

Friesland &
Groningen

Waddeneilanden

Algemeen
Land, provincie of regio

WD WD WD WD WD WD WD WD WD FR FR FR GR DR DR DR DR DR DR OV OV OV OV GD GD GD GD GD GD GD GD FL UT

Informatie op pagina,

31 32 33 34 35 36 37 38 39 42 43 44 45 48 49 50 51 52 53 56 57 58 59 62 63 64 65 66 67 68 69 72 73

Aantal accommodaties op het park

316 60 144 34 79 41 54 85 62 68 31 221 220 575 132 97 400 227 281 145 278 160 200 366 186 164 290 242 270 369 223 260 72

Aantal staanplaatsen op camping

60

127

137

Rookvrij
Rookvrij park
Rookvrije accommodaties
Roken in de accommodatie toegestaan

 
   



   
 

Huisdieren
Huisdieren toegestaan op het park



Hondenbungalow



Huisdiervrije parken




Label
Comfort
Luxe
Extra luxe



 



 
 


  

Personen per accommodatie
2
4


 

 


 




 


5
6
8


 






Reuniebungalows
Grote accommodatie (vanaf 10 personen)









 










Kinder accommodatie
Kinderbungalow Plus





Kinderbungalow




















Toegankelijke accommodatie



Visionvilla
Longvilla



Gehoorvilla
Breed toegankelijk
Extra toegankelijk












 


Speciaal toegankelijk

 
 
 

 



Vervoer
Parkeren nabij accommodatie



Autovrij of gedeeltelijk autovrij park
Goed bereikbaar met openbaar vervoer
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Alpine Lodge Lenzerheide

Bad Kleinkirchheim

Katschberg

Rehrenberg

Hochmontafon

Chalet Matin

Vierwaldstättersee

Zwitserland

Oostenrijk

Brandnertal

Residence Duna

Tjechie &
Hongarije

Marina Lipno

Warsberg

Hochwald

Sonnenberg

Moezel, Saar,
Hunsrück

Mont Royal

Wirfttal

Eifel

Eifeler Tor

Winterberg

Salztal Paradies

Dwergter Sand

Mooi Zutendaal

Village les Gottales

Les Etoiles

Village l'Eau d'Heure

Reevallis

Travemünde

Noord-Duitsland
en Middelgebergte

Belgie

Hoog Vaals

De Waufsberg

Kasteeldomein De Cauberg

Landgoed Aerwinkel

De Lommerbergen

Domein De Schatberg

Duc de Brabant

De Vers

Het Vennenbos

Strand Resort Nieuwvliet-Bad

Noord-Brabant/Limburg

Villapark Livingstone

Résidence 't Hof van Haamstede

Duinpark 't Hof van Haamstede

Resort Haamstede

Port Greve

Zeeland

De Reeuwijkse Plassen

Dunimar

Beach Villa's Hoek van Holland

Strand Resort Ouddorp Duin

Beach Resort Ooghduyne

Noord- &
Zuid-Holland

Algemeen
NH ZH ZH ZH ZH ZL ZL ZL ZL ZL ZL NB NB NB LB LB LB LB LB LB LB BE BE BE BE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE CZ HU AT AT AT AT AT AT CH CH
77 78 79 80 81 84 85 86 87 88 89 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 104 105 106 207 110 111 112 113 116 117 120 121 122 123 126 127 130 131 132 133 134 135 138 139
423 208 40 90 145 575 148 96 32 120 193 523 211 148 170 502 121 197 62 355 69 222 175 41 204 106 160 109 200 169 209 187 240 204 145 306 102 91 28 93 126 82 82 32 96
245

136

460

Rookvrij


  









 
 
Huisdieren
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Personen per accommodatie


 

















   




    
















   










Kinder accommodatie




















Toegankelijke accommodatie















 





























Vervoer
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Wereldse vakantie
op de Wadden

28

Wadden

Nederland

Juul van Gils
Parkmanager
Landal Vlieduyn
“ De Waddeneilanden
hebben bij elkaar opgeteld
117 kilometer aan prachtig
„
goudgeel zandstrand.

Het vakantiegevoel begint al op de veerboot,
varend over de Waddenzee en omgeven door
rust en ruimte. In 2009 is dit unieke getijdenlandschap op de UNESCO Werelderfgoedlijst
geplaatst, een terechte beloning. En dat is
dan nog maar het begin! Elk Waddeneiland
heeft eindeloze stranden, prachtige natuur
en gezellige dorpjes … de ideale bestemming
voor een heerlijke vakantie.

39

Vitamaris

Nes 38 Ameland State

Schuttersbos
Résidence Terschelling
West Terschelling
36

35

34

37

Oost-Vlieland

Vlieduyn

De Koog
33
32

31

Sluftervallei

Beach Park Texel
Villapark Vogelmient

Bekijk de video

Kijk online verder

Laat je inspireren en bekijk de video
van de Wadden op landal.nl.

Er zijn nog veel meer leuke tips en trips op
landal.nl/wadden.
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Wadden
Nederland

TIP 1
Zeehonden spotten
Van heel dichtbij zeehonden
bekijken, zelfs zonder
verrekijker? Dat kan op een
robbentocht. Spot de
zeehonden op een zandplaat
of zwemmend langs de
boot.

TIP 2
Een imposante verschijning
In de verte steekt hij al af tegen de
blauwe lucht: de vuurtoren van het
eiland. Alle eilanden hebben er één,
dus kies maar! Beklim de toren op
Texel, Vlieland of Ameland helemaal naar het lichthuis en geniet
van het prachtige uitzicht.

TIP 3

TIP 4

Proef de streek

Veelzijdige Waddennatuur

Een Texels biertje, cranberry’s, schapenkaas,
op de Wadden worden overal regionale
lekkernijen gemaakt. Bezoek een van de
restaurants, boerderijen, winkels of musea
om kennis te maken met de heerlijkste
Waddenproducten.

Een vakantie op de Wadden
betekent: fietsen door de
duinen, wandelen op het strand,
vliegeren, eindeloos zwemmen,
zonnebaden, watersporten én
de mooiste zonsondergangen.
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TIP 5
Over de zeebodem
De Waddenzee is een ongekend
mooi natuurgebied. Echt bijzonder
is een wandeling over de zeebodem
bij eb: onder begeleiding door het
slib banjeren en met eigen ogen
zien welke dieren en planten er op
en ín de zeebodem leven.

Kijk online verder

Bekijk de video

Er zijn nog veel meer leuke tips en trips op
landal.nl/wadden.

Laat je inspireren en bekijk de video
van de Wadden op landal.nl.

Landal Sluftervallei
Waddeneilanden Nederland
Krimweg 102, De Cocksdorp, Texel

Parktip
Huur een bolderwagen en
wandel over het duinpad direct
van het park naar
het strand.

Die mooie Texelse duinen
Dit gezellige familiepark ligt midden in het duingebied en
grenst aan natuurgebied De Slufter. Er is een ruime keuze
aan bungalows. Het overdekte zwembad met peuterbad
en leuke waterattracties biedt vakantieplezier voor jong
en oud.
Slechts 2 kilometer van het strand
Brasserie De Kajuit met dagelijks wisselend lokaal menu
l	Kinderpret met Bollo, multifunctioneel sportveld en
bowlingbaan
l Sauna, solarium en Turks stoombad
l
l

Liever kamperen? Dat kan ook op dit park, kijk voor meer
informatie op landalcampings.nl.

Contact Center

Kijk online verder

Het Contact Center is bereikbaar via
0900-8842 (€ 1,- per gesprek).

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/sluftervallei.
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Landal Villapark Vogelmient
Waddeneilanden Nederland
Vogelmient 65, De Koog, Texel

Parktip
U ontdekt het strand op een heel
andere manier tijdens een lange
strandrit te paard bij manege
Elzenhof.

Aan de rand van het bos
De schoonheid van Texel ontdekken en na een dag in de
buitenlucht lekker bijkomen in uw ruime villa? Dat kan
op dit knusse en kleinschalige park aan de rand van bos
en duinen, op slechts 500 meter van het strand.
l	Op

loopafstand van de gezellige badplaats De Koog
accommodaties met privéfaciliteiten zoals een sauna
l	Perfecte uitvalsbasis voor mooie wandel- en fietsroutes
l	Fietsverhuur op het park
l	Luxe
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Kijk online verder

Alles op een rij

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/villaparkvogelmient.

Faciliteitenwijzer pagina 18-19
Accommodatiewijzer pagina 26-27

Landal Beach Park Texel
Waddeneilanden Nederland
Stappeland 12, De Koog, Texel

Ontdek afwisselend Texel
Een ruime, vrijstaande villa met veel privacy: klinkt dat
niet perfect? Een aantal bungalows op dit park ligt zelfs
aan het water. Voor gezinnen met kinderen is dit de ideale
plek voor een kort of lang verblijf op het eiland.
l
l
l
l

Dicht bij badplaats De Koog
Op loopafstand van bos, duinen en strand
Vissteiger voor visliefhebbers
Strandhuisjes te huur in de zomerperiode

Parktip
Laat de kinderen kennismaken
met zeehondjes bij Ecomare,
het zeehonden- en
vogelopvangcentrum.

Contact Center

Kijk online verder

Het Contact Center is bereikbaar via
0900-8842 (€ 1,- per gesprek).

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/beachparktexel.
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Landal Vlieduyn
Waddeneilanden Nederland
Duinkersoord 113, Oost-Vlieland, Vlieland

Parktip
De Vliehors Expres rijdt door de
enorme zandvlakte de Vliehors, ook
wel de ‘Sahara van het Noorden’
genoemd. Maak een stop bij
Juttersmuseum
’t Reddingshuisje.

Een oase van rust
Hoor je het ruisen van de zee en het gefluit van de vogels?
Op het autoluwe Vlieland, verscholen in een duinpan, ligt
dit kleinschalige en moderne appartementencomplex.
Dé perfecte uitvalsbasis om te genieten van uitgestrekte
zandvlaktes, duinen en natuurlijk de zee.
l	Op

l
l
l

loopafstand van het strand met gratis ligstoelen en
stranddouche (half mei t/m half september)
Eindeloos wandelen en fietsen door prachtige natuurgebieden
Het charmante dorp Oost-Vlieland met restaurants en winkels
Gratis bagageservice van en naar de haven van Vlieland
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Kijk online verder

Alles op een rij

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/vlieduyn.

Faciliteitenwijzer pagina 18-19
Accommodatiewijzer pagina 26-27

Landal West Terschelling
Waddeneilanden Nederland
Europalaan 35, West-Terschelling, Terschelling

Ontdek veelzijdig Terschelling
De moderne gelijkvloerse appartementen op dit park
zijn van alle gemakken voorzien. Bij aankomst zijn zelfs
de bedden al voor u opgemaakt. Na een heerlijke strandwandeling eet u met de hele familie op het zonnige terras
van Brasserie De Bonte Piet.
l
l
l
l

Direct gelegen aan bos en duinen
Op loopafstand van het gezellige dorp West-Terschelling
Verhuur van e-bikes en fietsen
Gratis bagageservice bij fietsverhuur van en naar de haven van
Terschelling

Parktip
Boek een Eco Safari;
een prachtige natuurtocht
van ruim 2,5 uur lang door
de ongerepte natuur van
Terschelling. Wie weet ziet
u wel een lepelaar!

Contact Center

Kijk online verder

Het Contact Center is bereikbaar via
0900-8842 (€ 1,- per gesprek).

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/westterschelling.

35

Landal Schuttersbos
Waddeneilanden Nederland
Duinweg Midsland 93, Midsland, Terschelling

Parktip
Lekker uitwaaien op de
Waddenzee en van alles leren
over vissoorten tijdens een
robbentocht.

Onthaasten gaat vanzelf
Dit kleinschalige park bestaat uit karakteristieke,
vrijstaande cottages met terras. Het ligt op loopafstand
van brede stranden, duinen en bos. Ideaal voor rustzoekers die uitgebreid het eiland willen verkennen.
l
l
l
l

Gezellige dorpjes zoals Midsland, Formerum en Landerum
Vertrekpunt voor diverse wandel- en fietsroutes
Speeltoestellen zoals een speelboot
Verhuur van e-bikes en fietsen
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Kijk online verder

Alles op een rij

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/schuttersbos.

Faciliteitenwijzer pagina 18-19
Accommodatiewijzer pagina 26-27

Landal Résidence Terschelling
Waddeneilanden Nederland
Heereweg 5, Midsland, Terschelling

Parktip
Bezoek de Bessenschuur en maak
op authentieke wijze kennis met
de Terschellinger cranberry.
Ook leuk als souvenir!

Genieten midden op het eiland
Dicht bij het strand vindt u dit luxe appartementen
complex met gelijkvloerse appartementen en een
prachtige gemeenschappelijke tuin. Na een dagje
Terschelling ontspant u in het overdekte zwembad
met peuterbad en whirlpool.
Nieuw! Klimmen op het speelschip of springen op de airtrampoline
Vernieuwd! Atrium met kinderspeelhoek, voetbaltafel, poolbiljart
en leestafel
l
l
l
l

Gratis gebruik van wellness- en fitnessruimte
Broodjes-, ontbijt- en boodschappenservice
Gratis bagageservice van en naar de haven van Terschelling
Koffiecorner en loungeterras

Contact Center

Kijk online verder

Het Contact Center is bereikbaar via
0900-8842 (€ 1,- per gesprek).

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/residenceterschelling.
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Landal Ameland State
Waddeneilanden Nederland
Strandweg 51, Nes, Ameland

Prachtige vergezichten over de Wadden
Dit park is hét startpunt om de natuur op het prachtige
eiland Ameland te ontdekken. Met strand, bos en duinen
op loopafstand, is ontspanning verzekerd. De bedden zijn
opgemaakt en een lekker drankje bestelt u op het terras
van het park of in het historische dorpje Nes.
Vernieuwd! Atrium met leestafel, poolbiljart, kinderspeelhoek,
minishop en tafeltennistafel
l
l
l
l

Rustig appartementencomplex met lift
Roomservice, ontbijt- en broodjesservice
Lekker uit eten bij Grand Café-Restaurant Paal 13
Verhuur van e-bikes en fietsen

Parktip
Vissen met een kornet op
het strand, dát is het echte
Ameland-gevoel. Garnalen,
krabben, platvissen, kwallen
en zeesterren ... Ontdek het
leven in de zee.
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Kijk online verder

Alles op een rij

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/amelandstate.

Faciliteitenwijzer pagina 18-19
Accommodatiewijzer pagina 26-27

Landal Vitamaris
Waddeneilanden Nederland
Badweg 53, Schiermonnikoog

Parktip
Maak een onvergetelijke
strandtocht naar het oosten
van Schiermonnikoog met de
Eilander Balgexpres, een trekker
met buswagen.

Rust en ruimte op Schier
Midden in Nationaal Park Schiermonnikoog ligt dit
moderne appartementencomplex. Een oase van rust
op het kleinste autoluwe Waddeneiland. Op slechts
10 minuten lopen van het park liggen de breedste
zandstranden van Europa.
Overdekt zwembad met peuterbad
gebruik van wellnessruimte met sauna en Turks
stoombad, beauty- en massagesalon (tegen betaling)
l	Atrium met o.a. een leestafel, kinderspeelhoek, poolbiljart en
voetbaltafel
l Gratis opgemaakte bedden bij aankomst
l

l	Gratis

Contact Center

Kijk online verder

Het Contact Center is bereikbaar via
0900-8842 (€ 1,- per gesprek).

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/vitamaris.

39

Waterrijk Friesland
en de vergezichten
van Groningen

FRIESLAND
Op de typische Friese meren glijden grote en
kleine boten, motorboten en zeiljachtjes heerlijk
over het water. En zo’n schitterende tocht langs
de beroemde ‘elf steden’ mag dan eigenlijk niet
ontbreken …

GRONINGEN
Wie denkt aan Groningen, denkt aan
vergezichten, de Wadden én natuurlijk de
bruisende studentenstad Groningen. Dé plek
om lekker te shoppen en daarna neer te
strijken op een van de vele terrasjes.
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Natuurdorp Suyderoogh
Esonstad

Dokkum

Harlingen
Sneek

Waterpark Terherne

44
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Leeuwarden
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Lauwersoog

Groningen

Waterpark Sneekermeer
Heerenveen

Friesland en Groningen

Milou Buisman
Parkmanager
Landal Esonstad

Nederland

TIP 1

“Rust en ruimte in overvloed
in onze regio, maar ook
honderden kilometers
aan vaarwegen en fraaie
fietsroutes. Ontdek het
„
verrassend mooie Noorden.

Spetterende dieren
In AquaZoo Friesland
ontmoeten kinderen van
dichtbij zeeberen, zeehonden,
pinguïns, flamingo’s,
dwergotters en nog veel
meer bijzondere dieren.

TIP 2
De vrijheid tegemoet
Bezoek zeehondencrèche
Pieterburen en zie hoe de zeehonden
worden verpleegd en weer uitgezet in de vrije natuur.
Of maak een robbentocht over de Waddenzee. Een ware belevenis!

TIP 3
Zo veel musea
Cultuur snuiven kan in een van de
vele musea, zoals het Nederlands
Stripmuseum, het Fries Museum,
het Modelspoor Museum of het
Groninger Museum.

TIP 5
Spot de mooiste vogels

TIP 4
Dagje shoppen
Leeuwarden kent een autovrij centrum en is dan ook de ideale plek om uitgebreid te
winkelen en door de smalle steegjes te slenteren. Maar, ook Groningen is een heerlijke
shopplek. Geniet daarna van een lekkere koffie op de Grote Markt: de volmaakte dag.

De natuur rond het Lauwersmeer is zo bijzonder, dat het
gebied is aangewezen als
nationaal park.
Fietsend, wandelend of varend
komen vogelspotters hier volop
aan hun trekken, met de
zeearend, lepelaar en kleine
zwaan in het vizier.

Bekijk de video

Kijk online verder

Laat je inspireren en bekijk de video
van Friesland en Groningen op landal.nl.

Er zijn nog veel meer leuke tips en trips op
landal.nl/friesland en landal.nl/groningen.
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Landal Waterpark Sneekermeer
Friesland Nederland
Jongebuorren 5, Terherne

Parktip
Ontdek de historie van de
scheepvaart en kom meer te weten
over Sneek in het Fries Scheepvaart
Museum. Een leuk dagje uit met
de hele familie!

In Friese (water)sferen
Een vrijstaande waterwoning met aanlegsteiger en terras
aan het Sneekermeer: de ideale plek voor een ontspannen
vakantie. Voor waterratten, maar ook voor wie het
authentieke Sneek, Bolsward, Franeker en Leeuwarden
wil ontdekken.
l	Een

l
l
l

paradijs voor watersportliefhebbers; zeilen, surfen en
kanoën
Heerlijk ontspannen op het recreatiestrand
Direct bij de woning vissen vanaf uw eigen aanlegsteiger
Vlak bij het Kameleondorp Terherne met avontureneiland
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Kijk online verder

Alles op een rij

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/waterparksneekermeer.

Faciliteitenwijzer pagina 18-19
Accommodatiewijzer pagina 26-27

Landal Waterpark Terherne
Friesland Nederland
Kupersleantsje 34, Terherne

Parktip
Geen eigen boot? Huur een boot
op het park en ontdek de Friese
meren. Op het water komt u
helemaal tot rust ...

Beleef watersport in luxe
Een pareltje in het hart van de Friese meren: dat is dit
kleinschalige park met zijn luxe, vrijstaande woningen
aan het water. Vanaf uw eigen aanlegsteiger vaart u
zo, via de Terhernster Poelen, naar het Sneekermeer.
l	Watersport

zoals zeilen, sloepvaren, suppen en kanoën.
bij de historische steden Sneek, Heerenveen en
Leeuwarden
l	Ideaal vertrekpunt voor fiets- en vaartochten door het
waterrijke gebied
l	Op loopafstand van het dorp Terherne met diverse
restaurants
l	Dicht

Contact Center

Kijk online verder

Het Contact Center is bereikbaar via
0900-8842 (€ 1,- per gesprek).

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/waterparkterherne.
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Landal Esonstad
Friesland Nederland
Skanserwei 28, Anjum

Volop plezier tussen terp en dijk
Een oud-Friese woning of een moderne terpwoning
aan het water? Dit park ligt aan het Lauwersmeer, dicht bij
de Waddenzee en de steden Groningen en Leeuwarden.
Het park biedt volop activiteiten! Ontdek de omgeving per
boot of sla een balletje op de Pitch & Putt golfbaan.
Nieuw! Eindeloos plezier op het speelschip en tijdens een potje footgolf
Autovrij vestingstadje met een dorpsbeleving
Overdekt zwembad, gratis sauna en Turks stoombad
l	Volop watersportmogelijkheden zoals zeilen en sloepvaren en
een uitgebreid Fun & Entertainment-programma
l	Directe vaardienst vanaf het park naar Schiermonnikoog en
uitvalsbasis voor unieke boottochten
l
l

Liever kamperen? Dat kan ook op dit park, kijk voor meer informatie
op landalcampings.nl.

Parktip
Zeehonden spotten? Leuk!
Vanaf het park vaart er meerdere
keren per week een boot naar de
zeehonden (mei t/m oktober).
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Kijk online verder

Alles op een rij

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/esonstad.

Faciliteitenwijzer pagina 18-19
Accommodatiewijzer pagina 26-27

Landal Natuurdorp Suyderoogh
Groningen Nederland
De Rug 3, Lauwersoog

Parktip
In DoeZoo Insektenwereld
wordt de natuur een spannende
belevenis voor jong en oud. DoeZoo
biedt binnen en buiten een hoop
plezier.

Wereldse Wadden
Welkom in het paradijs voor de waterliefhebber,
vogelspotter en wandelaar. Dit park, direct gelegen
aan Nationaal Park Lauwersmeer en Werelderfgoed
De Waddenzee, is een paradijs voor natuurliefhebbers.
Ook op het park is van alles te beleven.
Nieuw! Loop de Discovery Track en ontdek de natuurbelevingsroute met veel stoere speeltoestellen
l

Vrijstaande bungalows, veelal aan het water gelegen
zwembad met peuterbad, sauna, Turks stoombad en
whirlpool
Perfecte uitvalsbasis voor een bezoek aan Dokkum, Groningen
of Schiermonnikoog
Restaurant en Bowlingcentrum Suyderoogh met terras

l	Overdekt

l

l

Contact Center

Kijk online verder

Het Contact Center is bereikbaar via
0900-8842 (€ 1,- per gesprek).

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/natuurdorpsuyderoogh.
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Groen en
veelzijdig Drenthe
49

Historische grond ontdekken of bijzondere
dieren spotten? In Drenthe gaat dat vanzelf.
Wandel of fiets over de kleurrijke Drentse
heide of door een van de vele bossen.
Ook de prachtigste musea zijn hier nooit
ver weg. Drenthe biedt alles voor een
geweldige vakantie, voor jong en oud.

Assen

Hof van Saksen
Hunerwold State

51

Orveltermarke

Het Land van Bartje

52

Aelderholt
Hoogeveen

46

48

50

Meppel

De Bloemert

53

Emmen

Drenthe

Nederland

TIP 1
Prehistorisch cultuur snuiven
Ga terug in de tijd en fiets of wandel
langs de typisch Drentse hunebedden. Spelenderwijs meer leren over
deze prehistorische grafkamers?
Bezoek dan zeker het Hunebedcen
trum in Borger.

TIP 2
Op avontuur tussen de wilde dieren
Ontdek nieuwe werelden in
Wildlands Adventure Zoo: sta oog in
oog met wilde dieren, maak een
trucksafari over de savanne of een
spannende boottocht dwars
door de jungle.

TIP 3
Folker Frommeyer
General Manager
Landal Orveltermarke
“Drenthe heeft de meeste 		
nationale parken van 		
Nederland en is daarom 		
een paradijs voor
„
fietsliefhebbers.

TIP 4
Natuurbeleving
Drenthe heeft drie nationale
parken met elk een eigen karakter.
Daarnaast kent Drenthe nóg
een bijzonder gebied: Geopark de
Hondsrug. Tijd voor verkoeling? Op het
Zuidlaardermeer zijn volop mogelijkheden
om te zeilen en te kanoën.

Musea voor iedereen
Drenthe beschikt over talloze
musea. Het Drents Museum
herbergt prachtige kunst
tentoonstellingen. Het
Nationaal Gevangenis
museum laat op een
interactieve manier alles
zien over misdaad en
straf. En bezoek ook eens
museumdorp Orvelte,
met zijn historische
gebouwen en
kronkelige
klinkerweggetjes.

TIP 5
Dagje shoppen
Lekker shoppen, een terrasje
pikken of een hapje eten?
In steden als Assen en Meppel
valt altijd van alles te beleven.

Bekijk de video

Kijk online verder

Laat je inspireren en bekijk de video
van Drenthe op landal.nl.

Er zijn nog veel meer leuke tips en trips op
landal.nl/drenthe.
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BUITENGEWOON GENIETEN
Hof van Saksen is een luxueus vakantieresort in de prachtige omgeving van Drenthe.
U verblijft in een comfortabele Saksische boerderij, waar het u helemaal aan niets ontbreekt.
Kinderen hebben de tijd van hun leven bij de educatieve Kinder Academies, tijdens een rit van
de wildwaterbaan, in de uitgebreide strandspeeltuin of op een van de 24 trampolines in de
Bounz® Arena. Zelf komt u tot rust in onze Spa & Wellness en u kunt genieten van de verrukkelijke
gerechten in een van de vijf restaurants. Wandelend of fietsend ontdekt u de schoonheid van
Drenthe met maar liefst drie nationale parken in de directe omgeving.
Op Hof van Saksen beleeft u een buitengewone vakantie met tijd voor elkaar en voor uzelf.
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Kijk online verder

Alles op een rij

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op hofvansaksen.nl.

Faciliteitenwijzer pagina 18-19
Accommodatiewijzer pagina 26-27

Landal De Bloemert
Drenthe Nederland
De Bloemert 1, Midlaren

Het beste van twee werelden
De omgeving van dit park combineert het beste van
twee provincies: het bosrijke Drenthe en het Groningse
Zuidlaardermeer. De bungalows, in het bos of aan het
water met deels een eigen aanlegsteiger, vormen een
ideale uitvalsbasis voor talloze activiteiten in de
omgeving van het park.
l
l

Parktip
Museum Vosbergen heeft
een bijzondere collectie van
ca. 800 muziekinstrumenten;
van eeuwenoude tot
hedendaagse.

l
l

Bootverhuur en zeil- en surfschool
Dicht bij de bruisende cultuursteden Groningen en Assen
Paviljoen met terras aan het water
Wandel-, fiets- en mountainbiketochten in de directe omgeving

Contact Center

Kijk online verder

Het Contact Center is bereikbaar via
0900-8842 (€ 1,- per gesprek).

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/debloemert.
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Landal Hunerwold State
Drenthe Nederland
Schurerslaan 4, Wateren

Een nationaal park als achtertuin
Dit kleinschalige en rustige park met veel privacy ligt
dicht bij vijf bijzondere natuurgebieden in Drenthe.
Een ideale plek om de natuur wandelend of fietsend te
ontdekken.
l	Aan

een recreatieplas met recreatiestrand, piratenschip en
trekvlot
l	Overdekt zwembad met peuterbad op naastgelegen camping
(mei t/m oktober)
l	Restaurant en snackbar (geopend van medio april tot
september)
l Huifkartochten door de verschillende nationale parken

Parktip
Geniet in de zomer van een
prachtige theatervoorstelling
van Shakespeare in het
openluchttheater
van Diever.
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Kijk online verder

Alles op een rij

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/hunerwoldstate.

Faciliteitenwijzer pagina 18-19
Accommodatiewijzer pagina 26-27

Landal Het Land van Bartje
Drenthe Nederland
Oosterweg, Ees

Parktip
Maak eens een
huifkartocht door de
Drentse bossen met
de pony’s van de
ponyranch.

Veelzijdig vakantieplezier
Op de Hondsrug in de Drentse bossen ligt dit veelzijdige
familiepark, met een gevarieerd aanbod aan vrijstaande
accommodaties waaronder Drentse boerderijen en
landhuizen. Geniet van de vele faciliteiten op het park en
van de prachtige omgeving. Lekker eten doet u in een van
de gezellige restaurants op het park.
Nieuw! Gratis opgemaakte bedden en afhaalservice. Zo kan uw
vakantie meteen beginnen en vertrekt u zonder zorgen
l
l
l
l

Ponyranch met activiteiten zoals een cursus pony verzorgen
Bartje’s Boerderij met indoorspeelplaats en speeltuin en terras
Spetteren in het binnen- of (overdekt) buitenzwembad
Uitgebreid jaarrond Fun & Entertainment-programma

Contact Center

Kijk online verder

Het Contact Center is bereikbaar via
0900-8842 (€ 1,- per gesprek).

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/hetlandvanbartje.
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Landal Orveltermarke
Drenthe Nederland
Mr. J.B. Kanweg 3, Witteveen

Parktip
Voor één dag dierenverzorger
worden in Zoo Bizar. Daar kun je
exotische dieren voeren en alles
leren over deze bijzondere
beesten.

Drenthe op zijn mooist
Tussen de Drentse Hooglanden, op een steenworp
afstand van museumdorp Orvelte, ligt dit park met
karakteristieke Drentse bungalows. Een unieke locatie in
het hart van Drenthe waar natuur en spelen bij elkaar
komt.
Nieuw! Beleef het avontuur op en rond het stoere avonturen
eiland! Maak een eigen vlot of bak brood boven het kampvuur. Het
kan allemaal.
Overdekt zwembad met familieglijbaan
Natuurbad met natuurlijk gezuiverd water en ligweide
l	Op ontdekkingsreis langs het Vernuverpad, het speel- en
belevingspad voor kinderen
l 18-holes Pitch & Putt golfbaan voor de hele familie
l
l
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Kijk online verder

Alles op een rij

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/orveltermarke.

Faciliteitenwijzer pagina 18-19
Accommodatiewijzer pagina 26-27

Landal Aelderholt
Drenthe Nederland
Aelderholt 4, Aalden

Vakantieplezier op en rond het park
In de bosrijke omgeving van de Mepperdennen ligt dit
park, waar het heerlijk ontspannen is bij uw bungalow
midden in de natuur. En de kinderen, die vermaken zich
urenlang in het grote indoorspeelparadijs.
l	O verdekt

zwembad met peuterbad en 60 meter lange
reuzen-waterglijbaan
l Breed scala aan accommodaties waaronder eco-bungalows
l Restaurant met patio en terras, gelegen aan het water
l	Direct naast een van de mooiste 18-holes golfbanen van
Nederland

Parktip
Hoe leefden de mensen vroeger
in Drenthe? Zet een stap terug
in de tijd en bezoek het
openluchtmuseum
Ellert & Brammert.

Contact Center

Kijk online verder

Het Contact Center is bereikbaar via
0900-8842 (€ 1,- per gesprek).

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/aelderholt.
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Karakteristieke steden
en prachtige natuur
in Overijssel
De Overijsselse natuur is verrassend
veelzijdig, met glooiende heidevelden en
de uitgestrekte bossen van de Sallandse
Heuvelrug. De historische Hanzesteden
hebben elk hun eigen authentieke sfeer.
Hier gaat lekker shoppen in oude straatjes
of cultuur snuiven tussen monumentale
panden als vanzelf.

Giethoorn

Kampen

Zwolle
58

59

Twenhaarsveld
Deventer

54

57

De Vlegge

Landgoed De Hellendoornse Berg
56

Landgoed De Elsgraven
Hengelo
Enschede

Overijssel

Rutger Cruiming
General Manager
Landal Twenhaarsveld

Nederland

TIP 1

“ Overijssel is rijk aan 		
	prachtige landgoederen,
variërend in ouderdom,
omvang en verschijningsvorm. Een ideaal decor om
lekker te gaan fietsen of
„
wandelen.

Parels van het Oosten
De middeleeuwse Hanzesteden
Zwolle, Kampen en Deventer
liggen als fraaie parels aan de
IJssel. De geschiedenis ligt hier
voor het oprapen. Maak een
Hanzestadswandeling of ga lekker
een hapje eten op een van de
gezellige pleinen.

TIP 2
Ontdekkingsreis langs musea
Zin in wat cultuur tijdens de
vakantie? Museum De Fundatie
in Zwolle, Rijksmuseum Twente
in Enschede, en Stedelijk Museum
Kampen bieden een culturele
ontdekkingsreis: van hedendaagse
kunst tot een duik in de
geschiedenis.

TIP 3
Roetsjen en swingen
Avonturenpark Hellendoorn
heeft topattracties en
spectaculaire shows. Beleef
spetterende avonturen in de
twee wildwaterbanen of bekijk
de wereld op z‘n kop vanuit een
van de drie achtbanen.

TIP 4

TIP 5

Overijssel

Verrassingen tussen de heuvels

vanaf het water
Een dagje lekker varen en genieten
van de mooie omgeving? Dat kan op
rivier de Regge in een fluisterbootje. Of
vaar door het typische waterdorp Giethoorn.
Actievelingen pakken hier natuurlijk de kano.

Het Nationaal Park De Sallandse
Heuvelrug is méér dan een natuur
gebied: de heidevelden en bossen
zijn ideaal om per fiets of te voet te
verkennen. Geniet van prachtige
vergezichten.

Bekijk de video

Kijk online verder

Laat je inspireren en bekijk de video
van Overijssel op landal.nl.

Er zijn nog veel meer leuke tips en trips op
landal.nl/overijssel.
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Landal Landgoed De Elsgraven
Overijssel Nederland
Eversdijk 6A, Enter

Parktip
Stap op de mountainbike
en fiets de mooiste MTB-route
van Nederland door natuurgebied
De Borkeld in Rijssen.

Groene hart van Twente
Een eigen landhuis met een riante tuin? Op dit kleinschalige
park in het prachtige coulisselandschap van Twente heeft u
de ruimte. De perfecte locatie om heerlijk tot rust te komen.
l
l
l
l

Overdekt zwembad met peuterbad en kinderglijbaan
Stand-up paddling of kanoën direct vanaf het park
Dierenweide, midgetgolfbaan en speeltuin
Restaurant en café met terras
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Kijk online verder

Alles op een rij

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/landgoeddeelsgraven.
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Accommodatiewijzer pagina 26-27

Landal Twenhaarsveld
Overijssel Nederland
Landuwerweg, Holten

Ronddwalen over afwisselende paden
De Holterberg is één van de weinige echte bergen
in Nederland. Aan de voet van Nationaal Park
De Sallandse Heuvelrug ligt dit bosrijke park met
vrijstaande accommodaties. Goed voor uren wandel-,
fiets- en speelplezier op en rond het park.
Nieuw! Speelpret in de nieuwe indoorspeelplaats
l	Spannende

natuurbelevingsroute Discovery Track
zwembad met peuterbad, glijbaan en waterattracties
l	Terras met uitzicht op één van de uitdagende speeltuinen
l	Hondvriendelijk park met o.a. een hondendouche, -vijver
en -trimbaan
l	Overdekt

Parktip
Op avontuur in het Bos van
Daantje Das op de Holterberg!
In dit educatieve speelbos kun
je natuurbelevingsvragen
beantwoorden, hutten bouwen
of lekker spelen.

Contact Center

Kijk online verder

Het Contact Center is bereikbaar via
0900-8842 (€ 1,- per gesprek).

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/twenhaarsveld.
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Landal De Vlegge
Overijssel Nederland
Valkenlaan 100, Sibculo

Parktip
Rijd langs de bessenkwekerij
waar u kunt genieten van koffie/
thee met een stukje vlaai. Ga daarna
langs bij het Veenmuseum en
maak een rondrit met het
veentreintje (half juni t/m
eind september).

Neem een duik in de natuur
Heerlijk genieten in Overijssel met haar knusse dorpjes,
uitgestrekte veengronden en het landelijke gebied de
Twentse Hooilanden. Midden in deze verrassend mooie
natuur ligt dit bosrijke park waar u nog volop de ruimte
voelt.
l
l
l
l

Kleinschalig park met vrijstaande bungalows en veel privacy
Recreatieplas met strand en vismogelijkheden
Restaurant, snackbar en terras direct gelegen aan het water
Talloze fiets- en wandelmogelijkheden in het Vechtdal
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Kijk online verder

Alles op een rij

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/devlegge.
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Landal Landgoed De Hellendoornse Berg
Overijssel Nederland
Tunnelweg 7F, Haarle

Parktip
Altijd al eens met varkentjes
willen knuffelen? Bezoek dan
varkensboerderij Aan ‘t Zandeinde.
Een rondleiding of klimmen in
het bos behoort ook tot de
mogelijkheden.

Rust én avontuur
Grenzend aan Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug
liggen de karakteristieke en vrijstaande accommodaties
van dit park. Ontdek de uitgebreide faciliteiten op het
park of pak de fiets en verken de uitgestrekte bossen.
Grenzend aan familiepretpark Avonturenpark Hellendoorn
zwembad met glijbaan, stroomversnelling, bruisbank
en peuterbad
l Dicht bij de gezellige Hanzesteden Deventer en Zwolle
l	Familiefaciliteiten zoals een midgetgolfbaan, bowlingbaan en
multifunctioneel sportveld
l

l	Overdekt

Contact Center

Kijk online verder

Het Contact Center is bereikbaar via
0900-8842 (€ 1,- per gesprek).

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/landgoeddehellendoornseberg.
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Oog in oog met
Gelders wild
Stap op de fiets of trek de wandelschoenen aan en ontdek het natuurschoon van de Veluwe. Wie vroeg
opstaat, heeft kans om oog in oog
te staan met groot wild. Bossen,
heidevelden, rivieren, steden, musea en
attractieparken: op de Veluwe is voor
jong en oud van alles te beleven.
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Heihaas
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De Veluwse Hoevegaerde
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Rabbit Hill
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Apeldoorn
Zutphen

Miggelenberg
67

Arnhem

Heideheuvel
Coldenhove
66
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Doetinchem
69

Nijmegen
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,
Landgoed t Loo

Stroombroek

Gelderland
Nederland

TIP 1
Koninklijk vermaak
Een kijkje nemen in het koninklijke
leven van prinsen en prinsessen.
Dat kan in voormalig Koninklijk
Paleis het Loo, dat is opengesteld
voor het publiek. Niet alleen het
paleis, maar ook de prachtig
aangelegde tuin en de bosrijke
omgeving zijn een bezoekje waard.

TIP 2
Cultuur snuiven
In het Kröller-Müller Museum
bevinden zich naast de op één na
grootste Van Gogh-verzameling ter
wereld, topstukken van Claude
Monet, Pablo Picasso en Piet Mondriaan. Uitgekeken? Neem dan vooral
nog even de tijd voor een wandeling
door de schitterende beeldentuin.

Maarten Jansen
General manager
Landal Miggelenberg
“ Alle seizoenen zijn hier 		
	mooi, ze hebben
alle vier hun
eigen karakter,
„
kleuren en geuren!

TIP 3
Pret voor het hele gezin
De Julianatoren is een gezellig, veilig
en overzichtelijk pretpark. Met méér
dan zestig te gekke attracties een
heerlijk dagje uit voor
gezinnen met kinderen
van 2 tot 12 jaar.

TIP 5
Burgers’ Zoo

TIP 4
Aapjes kijken
In Apenheul wonen
meer dan dertig apensoorten,
van groot tot klein. Ze lopen
soms los en zijn best brutaal.
Dus let goed op alle spullen!

Ga eens op wereldreis in Burgers’ Zoo!
Het park waar u één bent met de natuur. Bent u klaar
voor een avontuurlijke expeditie? U gaat namelijk op reis
door de meest uiteenlopende natuurgebieden ter wereld!
Niet alleen trekt u door het tropisch regenwoud, de rotswoestijn van Arizona en de savanne van Oost-Afrika, maar
ook maakt u op indringende wijze kennis met het tropisch
koraalrif en het oerwoud van Maleisië.

Bekijk de video

Kijk online verder

Laat je inspireren en bekijk de video
van Gelderland op landal.nl.

Er zijn nog veel meer leuke tips en trips op
landal.nl/gelderland.
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Landal Landgoed ‘t Loo
Gelderland Nederland
Looweg 47, ’t Loo- Oldebroek

Parktip
De verrassende en
inspirerende Fantasietuin (4000 m 2)
van de familie Van de Put
ligt naast het park
en is het bezoeken waard.

Plezier voor de hele familie
Kindvriendelijk en autovrij; dit park is ideaal voor families
met kinderen. De vrijstaande bungalows liggen rond
een grote recreatieplas met recreatiestrand en ligweide.
Oudere kinderen genieten volop van de stoere faciliteiten,
zoals de tokkelbaan.
l
l
l
l

Ruime vrijstaande bungalows
Overdekte Park Plaza met diverse restaurants
Overdekt zwembad, indoorspeelplaats en bowlingbanen
Uitgebreid Fun & Entertainment-programma
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Kijk online verder

Alles op een rij

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/landgoedtloo.

Faciliteitenwijzer pagina 18-19
Accommodatiewijzer pagina 26-27

Landal Heihaas
Gelderland Nederland
Voorthuizerstraat 75, Putten

Parktip
Met het Groen & Doen arrangement
ontvangt u een welkomstpakket,
wandel- en fietsroutes, een
compleet verzorgd ontbijt in
de bungalow en een heerlijk
3-gangenmenu.

Genieten in alle rust
Dicht bij het centrum van Putten ligt dit kleinschalige
park met 24-uurs receptie. Een prima vertrekpunt voor
mooie fiets- en wandeltochten. Ontdek de Veluwe in
uw eigen tempo.
Nieuw! Op Landal Heihaas zijn alle bungalows voorzien van
een vernieuwd interieur
l	Overdekt

zwembad met waterattracties en peuterbad,
in vakanties en weekenden Bollo- en kinderprogramma
l	Gezellig restaurant met terras
l	Speciale activiteiten in de midweken voor volwassenen met
cultuur, natuur en ontspanning
l	G oed bereikbaar met het openbaar vervoer, bushalte voor
de deur

Contact Center

Kijk online verder

Het Contact Center is bereikbaar via
0900-8842 (€ 1,- per gesprek).

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/heihaas.
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Landal De Veluwse Hoevegaerde
Gelderland Nederland
Krachtighuizerweg 38, Putten

Parktip
Ontspannen bij
Beauty Farm Sauna Drôme;
een heerlijke wellnesservaring
op slechts 2 kilometer afstand
van het park.

Wakker worden van de vogels
Dit rustige park met grote visvijver ligt in een uitgestrekt
wandel- en fietsgebied op de Veluwe. Na een sportieve
tocht door de bossen en over de heidevelden geniet u
extra op het terras van uw rietgedekte hoeve.
l
l
l
l

Perfecte uitvalsbasis om de Veluwe te ontdekken
Verwarmd openluchtzwembad met ligweide en peuterbad
Restaurant met uitgebreide afhaalmogelijkheden
Prachtige visvijver waar u met vergunning kan vissen
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Kijk online verder

Alles op een rij

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/develuwsehoevegaerde.
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Landal Rabbit Hill
Gelderland Nederland
Grevenhout 21, Nieuw Milligen (Uddel)

Familieplezier tussen de konijnen
Midden op de Veluwe vindt u dit ruim opgezette familie
park. De kinderen vermaken zich met de uitgebreide
indoorspeelfaciliteiten en het Fun & Entertainmentprogramma.
Nieuw! Natuurspeeltuin, multifunctioneel sportveld,
beachvolleybalveld en dierenweide
l	Overdekt

zwembad met diverse waterattracties en peuterbad
en openluchtzwembad, geopend tijdens het zomerseizoen
l	Uitvalsbasis voor vele dagattracties in de omgeving
l Gezellig familierestaurant met Bollo kinderbuffet en kidslounge
l Openluchttheater, speeltuinen en konijnenheuvel

Kamperen bijvoorbeeld in een van de nieuwe safaritenten?
Kijk voor meer informatie op landalcampings.nl.

Parktip
De grootste ‘levende’
zandverstuiving van
West-Europa, het
Kootwijkerzand, ligt op
3 kilometer afstand van
het park.

Contact Center

Kijk online verder

Het Contact Center is bereikbaar via
0900-8842 (€ 1,- per gesprek).

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/rabbithill.
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Landal Heideheuvel
Gelderland Nederland
Hogebergweg 30, Beekbergen

Veluws genieten
Midden op de Veluwe vindt u op dit park onze vrijstaande
bungalows. Ontdek de omgeving, eventueel met de
boswachter. Geniet van een diner in het restaurant
met terras, terwijl de kinderen zich buiten uitleven in
het spannende speellandschap.
Nieuw! 12-holes adventuregolfbaan
l	Kleinschalig

overdekt zwembad met kinderglijbaan en
peuterbad
l	Speeltuin, indoorspeelplaats, bowlingbaan, tennisbaan en een
multifunctioneel sportveld
l	Restaurant met Veluwse specialiteiten en take away
l	18-persoonsreüniebungalow speciaal voor grote groepen

Parktip
De Loenense waterval, de
hoogste van Nederland, ligt op
loopafstand van het park.
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Kijk online verder

Alles op een rij

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/heideheuvel.
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Landal Miggelenberg
Gelderland Nederland
Miggelenbergweg 65, Hoenderloo

Terug naar de natuur
Dit heuvelachtige park, gelegen aan de voet van
Het Nationaal Park De Hoge Veluwe, biedt de perfecte
combinatie tussen plezier en natuur. Kinderen
vermaken zich in de avontuurlijke speeltuin en
daarna maken we samen nog een lange wandeling
door het bos.
Nieuw! Slapen in een boomwoning! Dit kan in onze unieke
4-persoons Droomboom met een echte glijbaan!

Parktip
Wild spotten! Ontdek herten en
wilde zwijnen op de Veluwe tijdens
een prachtige tocht vanaf het
park onder begeleiding.
Wie weet beleeft u een
bijzondere ontmoeting!

l	Vrijstaande

bungalows met veel privacy variërend van
2 tot en met 18 personen
l	Overdekt zwembad met diverse waterattracties en
peuterbad
l	Restaurant met verwarmde patio en overdekt terras en
take away
l Uitvalsbasis voor fiets-, mountainbike- en wandeltochten

Contact Center

Kijk online verder

Het Contact Center is bereikbaar via
0900-8842 (€ 1,- per gesprek).

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/miggelenberg.
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Landal Coldenhove
Gelderland Nederland
Boshoffweg 6, Eerbeek

Parktip
Boek het Uit Eten arrangement
en geniet van de heerlijke
lokale gerechten die geserveerd
worden in de nieuwe
Brasserie.

Lang leve het buitenleven!
Dit park ligt tussen de wildroosters in. Dichter bij de
natuur kan bijna niet. Maar ook óp het park is er voor jong
en oud veel te doen. Kinderen van alle leeftijden spelen en
sporten hier naar hartenlust.
Nieuw! Moderne brasserie met overdekte wintertuin en
buitenterras
Bungalows midden in het bos met wildspotplaats
en overdekt zwembad met waterattracties
en peuterbad
l	Multifunctioneel sportveld en speeltuin
l Perfecte uitvalsbasis voor fiets- en wandeltochten
l

l	Indoorspeelparadijs

Liever kamperen? Dat kan ook op dit park, kijk voor meer
informatie op landalcampings.nl.
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Kijk online verder

Alles op een rij

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/coldenhove.
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Landal Stroombroek
Gelderland Nederland
Landweerswal 2, Braamt

Parktip
Pretpark Het Land van
Jan Klaassen grenst aan het park.
Leuk voor jonge kinderen.
Als gast van ons park
ontvangt u 20% korting
op de entree.

Veelzijdigheid in de Achterhoek
Relaxen en sportief bezig zijn; het kan allemaal
in de Achterhoek. Het park, aan de voet van de
Montferlandse heuvels, heeft volop outdoormogelijk
heden en een grote recreatieplas met recreatiestrand.
Welnessresort Palestra biedt 6.000 m2 ontspannings
faciliteiten.
l	Gratis

toegang tot Palestra beauty & wellness en 10% korting
op de beautybehandelingen
l Restaurant met buitenterras met uitzicht over de recreatieplas
l	Overdekt zwembad met peuterbad en indoorspeelplaats met
overdekt terras
l	Bowlingbanen en lasergamebaan

Contact Center

Kijk online verder

Het Contact Center is bereikbaar via
0900-8842 (€ 1,- per gesprek).

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/stroombroek.
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Veelzijdig Flevoland
en Utrecht
FLEVOLAND
Op en rond het water van het Veluwemeer,
Gooimeer en IJsselmeer is het volop genieten.
Maar ook de prachtige natuur van het Harderbos,
de ruige moerassen van Harderbroek en de vogelrijke
Kievitslanden zijn het ontdekken meer dan waard.

Lelystad
Almere

Waterparc Veluwemeer

72

UTRECHT
De bossen, heidevelden en zandverstuivingen
van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug nodigen
uit tot eindeloze fiets- en wandeltochten. Onderweg
pronken de statige kastelen en landgoederen.
Hier bent u de koning te rijk!
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Soesterberg
Utrecht

Amersfoort
73

Amerongse Berg

Flevoland en Utrecht

Catootje Westermann
Parkmanager
Landal Amerongse Berg

Nederland

TIP 1

“ De twee kleinste provincies
	van Nederland zijn groots
in hun variëteit. Met diverse
dierentuinen, natuurparken,
musea en leuke steden is er
„
van alles te doen!

Gezellig Amersfoort
Ontdek de smalle straatjes, oude
huizen, stadspoorten en grachten
van Amersfoort. Wandelend óf per
sloep! Ook wie van winkelen houdt,
kan in Amersfoort uitstekend
terecht.

TIP 2
Adrenaline ten top
Binnen 2,8 seconde naar
90 kilometer per uur en als een
condor door de lucht vliegen. Het
kan allemaal in pretpark Walibi
Holland in Flevoland. Probeer ook
de spetterende waterattracties
en geniet van het prachtige
uitzicht vanuit het reuzenrad.

TIP 3
Ontdek de Utrechtse Heuvelrug
Verken de eeuwenoude bospaden van Nationaal Park Utrechtse
Heuvelrug op eigen houtje of volg één van de beschreven
wandelroutes. Fietsen is ook heerlijk én uitdagend; deze hoge zandrug
van de Grebbeberg tot aan het Gooimeer bevat meerdere ‘toppen’
boven de 50 meter.

TIP 5
Tanks en helikopters

TIP 4
Oostvaardersplassen
Dit ruige moerasgebied in westelijk Flevoland
kreeg landelijke bekendheid door de film
De Nieuwe Wildernis. Volg de rondleiding
langs hotspots uit de film en speur de
grasvlaktes af naar wilde dieren.

In het Nationaal Militair
Museum (NMM) op de voormalige
vliegbasis in Soesterberg komen
verleden, heden en toekomst van de
Nederlandse krijgsmacht tot leven.
Bewonder de indrukwekkende
collectie tanks, vliegtuigen,
pantservoertuigen en helikopters.

Kijk online verder
Er zijn nog veel meer leuke tips en trips op
landal.nl/flevoland en landal.nl/utrecht.
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Landal Waterparc Veluwemeer
Flevoland Nederland
Leuvenumse beek 1, Biddinghuizen

Parktip
Leer hoe ambachtelijke
‘Meshangerkaas’ wordt gemaakt
tijdens een excursie naar
kaasboerderij De Polderzoom.
Na afloop schuift u aan voor
een heerlijke proeverij.

Weidse vergezichten in de polder
Op dit veelzijdige park komen waterliefhebbers helemaal
aan hun trekken in het zwembad of op het Veluwemeer.
Trek eropuit en bezoek diverse attracties, natuurgebieden
en leuke steden in de jongste provincie van Nederland.
Riante villa’s en ruime appartementen, veelal aan het water
zwembad met glijbaan en verwarmd
openluchtz wembad
l Diverse restaurants met uitzicht op de jachthaven en het meer
l	Klimmen en klauteren in het speelkasteel of in de
indoorspeelplaats
l

l	Overdekt
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Kijk online verder

Alles op een rij

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/waterparcveluwemeer.
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Landal Amerongse Berg
Utrecht Nederland
Dwarsweg 73A, Overberg

Een oase van rust midden in de bossen
Dit kleinschalige park aan de rand van Nationaal Park
Utrechtse Heuvelrug heeft alles in zich voor een sportieve
vakantie. Samen óf met de hele familie. Vanuit uw stijl
volle luxe bungalow wandelt of fietst u zo de natuur in.
l	Ruime

vrijstaande bungalows aan de bosrand of siervijver
zwembad met peuterbad en Turks stoombad
l	Spelen in de indoorspeelplaats, speeltuin en airtrampoline
l	Dicht bij historisch Amerongen, Doorn, Utrecht en Amersfoort
l	Overdekt

Parktip
Zin in iets actiefs?
Bij Outdoorpark Overberg
vlak bij het park kunt u
kanovaren, paintballen,
geocachen of per MTB
de Utrechtse Heuvelrug
verkennen.

Contact Center

Kijk online verder

Het Contact Center is bereikbaar via
0900-8842 (€ 1,- per gesprek).

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/amerongseberg.
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Noord- en Zuid-Holland:
van alle markten thuis

74

Noord- en Zuid-Holland
Nederland

Genieten van de zon of even lekker
uitwaaien; langs het prachtige Noordzeestrand is het altijd goed toeven.
Direct achter de duinen gloort een
typisch Hollands landschap met
polders, molens en meanderende
slootjes. In steden als Amsterdam,
Leiden of Alkmaar is het heerlijk
winkelen en cultuur snuiven.
De westkust van Nederland heeft
het allemaal.

Den Helder

Beach Resort Ooghduyne

77

Alkmaar

Haarlem

Karel Kempen
Parkmanager
Landal Dunimar
“Het unieke Hollandse 		
	duinlandschap strekt
zich uit van Den Helder tot
aan Goeree. Op deze plek
waar zee en land elkaar 		
ontmoeten is de natuur
„
op haar mooist.

Dunimar

Amsterdam

80

Noordwijk
Leiden
Den Haag

Beach Villa’s Hoek van Holland
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Scheveningen
Gouda

Brielle

Strand Resort
Ouddorp Duin

78

81

De Reeuwijkse Plassen

Rotterdam
Hellevoetsluis

Kijk online verder
Er zijn nog veel meer leuke tips en trips op
landal.nl/noord-holland en landal.nl/zuid-holland.
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Noord- en Zuid-Holland
Nederland

TIP 1
Welkom bij de Marine
In het Marinemuseum in Den Helder komt 500 jaar maritieme
geschiedenis tot leven. Stap aan boord van onderzeeboot Tonijn,
geef commando’s vanaf wapenfregat De Ruyter en luister naar
spannende verhalen op mijnenveger Abraham Crijnssen.

TIP 3
Verse vis

TIP 2 Goudse kaas
De wereldberoemde Goudse kaas
wordt elke donderdag op spectaculaire
wijze verhandeld op de historische kaasmarkt in het
centrum van het charmante Zuid-Hollandse Gouda.
De kazen komen op brikken het plein op en de koop wordt
nog altijd beklonken met handjeklap.

TIP 4
Havenstad Rotterdam
De grootste haven van Europa, de Euromast en de
Erasmusbrug. Dat zijn de absolute eyecatchers van
Rotterdam. En de Stad aan de Maas heeft nog veel
meer. Breng een bezoek aan musea als Kunsthal en
Boijmans Van Beuningen, geniet van de op en top
culinaire Markthal of bezoek een van de oudste
dierentuinen van Nederland, Diergaarde Blijdorp.

Kijk online verder
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Er zijn nog veel meer leuke tips en trips op
landal.nl/noord-holland en landal.nl/zuid-holland.

Vissersschepen brengen
de vers gevangen buit
binnen; dan kan het bieden
op de Visafslag Stellendam op
Goeree-Overflakkee beginnen.
Ga mee op een rondleiding met
een gids en beleef de wereld
van de visserij van dichtbij in
de haven van Stellendam.

TIP 5
CORPUS ‘reis door de mens’
Maak een spectaculaire reis
door de mens en leer alles over
het menselijk lichaam. De reis
start bij de knie en eindigt in de
hersenen. Beleef door te zien,
te voelen en te horen hoe een
optimaal gezond lichaam
werkt.

Landal Beach Resort Ooghduyne
Noord-Holland Nederland
Van Foreestweg 20, Julianadorp aan Zee

Heerlijk aan het strand
Wakker worden in een strandhuisje met uniek uitzicht
op zee. Of genieten van een ruime villa of comfortabel
appartement. Op dit complete familiepark, op loop
afstand van het strand, is het hele jaar door van alles
te doen.
Nieuw! Centrumgebouw met zwembad, brasserie,
indoorspeelplaats en bowlingbanen
l	Overdekt

zwembad met 62 meter lange glijbaan, stroom
versnelling en peuterbad
l	De kids zijn uren zoet in de diverse speeltuinen en
indoorspeelplaats met stormbaan
l 9-holes golfbaan met family-baan en Driving Range ‘on water’
l	Brasserie met loungeterras en restaurant met terras met
uitzicht over het water

Parktip
Beleef het eilandgevoel zónder
het vasteland te verlaten.
Want ondanks dat Wieringen
officieel geen eiland meer is,
leeft het eilandgevoel hier
nog steeds.

Contact Center

Kijk online verder

Het Contact Center is bereikbaar via
0900-8842 (€ 1,- per gesprek).

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/beachresortooghduyne.
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Landal Strand Resort Ouddorp Duin
Zuid-Holland Nederland
Westerweg 18, Ouddorp

Parktip
Beleef bij Geitenboerderij
De Mèkkerstee het echte
boerenleven! Loop rond tussen
de geiten en bekijk hoe
van geitenmelk biologische
geitenkaas en ijs
wordt gemaakt.

Tot rust komen in de duinen
Dit park op de grens van Zuid-Holland en Zeeland is een
ideaal vertrekpunt voor een actief dagje uit in deze twee
provincies. Terug op het park vindt u hier de rust en ruimte
die Goeree-Overflakkee zo karakteristiek maakt.
Nieuw! Overdekt zwembad en restaurant (gereed tweede helft 2017)
Moderne villa’s in een uniek duinlandschap
Op loopafstand van het strand en vlak bij het pittoreske Ouddorp
l	Binnen en buiten plezier in de indoorspeelplaats en op het speelduin
l Volop watersportmogelijkheden zoals blokarten en kitesurfen
l
l
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Kijk online verder

Alles op een rij

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/strandresortouddorpduin.
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Landal Beach Villa’s Hoek van Holland
Zuid-Holland Nederland
Zeekant 125, Hoek van Holland

Parktip
De spectaculaire Maeslantkering
beschermt Zuid-Holland tegen
het water bij hevige storm.
Kom alles te weten over deze
enorme sluisdeuren bij het
Keringhuis.

Wakker worden aan zee
Op een zonnige dag een frisse duik nemen in zee of de
wind trotseren tijdens een stevige herfstwandeling. Het
strand boeit altijd. De strandhuizen bij Hoek van Holland
staan alle seizoenen garant voor een heerlijk verblijf.
l	Gezellige

l
l
l

strandpaviljoenen op loopafstand, het hele jaar
geopend
Kilometers wandel- en fietspaden via de duinen en het strand
Tal van watersportmogelijkheden als golf- en kitesurfen
Uitstapjes naar steden als Den Haag, Delft en Rotterdam

Contact Center

Kijk online verder

Het Contact Center is bereikbaar via
0900-8842 (€ 1,- per gesprek).

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/beachvillashoekvanholland.
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Landal Dunimar
Zuid-Holland Nederland
Ruigenhoekerweg 5, Noordwijkerhout

Tussen stad en strand
Midden in het hart van de Bollenstreek, op 4 km van het
strand, ligt dit kleinschalige park aan de Zuid-Hollandse
kust. De mediterrane uitstraling van het park nodigt uit
om helemaal tot rust te komen.
Wandelen in De Amsterdamse Waterleidingduinen
uitvalsbasis voor een stedentrip naar Leiden,
Haarlem en Amsterdam
l	Stap op de fiets voor een mooie tocht langs kleurrijke
bollenvelden
l Spelen op de airtrampoline of met de skelter
l

l	Perfecte

Parktip
Breng een bezoek aan de
Keukenhof. Dit kleurrijke park vol
voorjaarsbloeiers ligt op 3 kilometer
van Landal Dunimar en heeft in
2017 het thema ‘Dutch Design’.
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Kijk online verder

Alles op een rij

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/dunimar.
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Landal De Reeuwijkse Plassen
Zuid-Holland Nederland
Verlengde Breevaart 3, Reeuwijk

Nieuw park
Waterrijk Zuid-Holland
Een typisch Hollands landschap, dat is het decor van dit
nieuwe park, direct gelegen aan de Reeuwijkse Plassen en
midden in het Groene Hart. Vanuit uw woning aan het
water vaart u zo de plassen op. Of breng een bezoek aan
historische steden Gouda, Den Haag of Utrecht.
Luxe, moderne waterwoningen, veelal met eigen steiger
op het zandstrand of in het overdekte zwembad
l	Lunchen of dineren in het restaurant
l	Spelen in de natuur op het speeleiland met kabelbaan en in de
indoorspeelplaats
l

l	Waterplezier

Parktip
Ga op ontdekkingstocht met
‘Arie op Safari’, volg de speciaal
uitgezette routes of bezoek de
sortimentstuin. Bij De Proeftuin
van Holland in Boskoop leert
u alles over sierteelt.

Contact Center

Kijk online verder

Het Contact Center is bereikbaar via
0900-8842 (€ 1,- per gesprek).

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/dereeuwijkseplassen.
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Het zilte én
zoete Zeeland

,
Duinpark t Hof van Haamstede

Op avontuur door het stuivende zand, het
golvende helmgras en de eindeloze duinen en
bossen. Zeeland is met zijn prachtige stranden
een wereld op zich. De waterrijke regio heeft
de meeste zonuren van Nederland én biedt
nog veel meer. Zoals kilometers fietspaden,
sfeervolle stadjes en alles over de
Nederlandse watergeschiedenis.

Villapark Livingstone
87

Résidence
,
t Hof van Haamstede

Middelburg

84

Port Greve

Resort Haamstede
Zierikzee

Goes

Vlissingen
89

Sluis

82
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88 85

Strand Resort Nieuwvliet-Bad
Terneuzen

Zeeland

Rob Pouw
General Manager
Landal Port Greve

Nederland


“Zeeland staat bekend als 		
de provincie met de 		
meeste zonuren; een 		
goede reden waarom het
„
hier goed toeven is.

TIP 1
Deltapark Neeltje Jans
Bezoek de indrukwekkende Delta
werken en ondervind de kracht
van het water met de 4D Delta
Experience in Deltapark Neeltje Jans
op Schouwen-Duiveland. Ook is er
volop waterpret te beleven in de
vele attracties en tijdens de
spetterende zeehondenshow.

TIP 2
Bourgondisch Sluis
Het oude vestingstadje Sluis heeft
een rijke historie en een heerlijke
bourgondisch-Vlaamse sfeer.
Geniet vlak bij de Belgische grens
van een smakelijk trappistenbiertje
of probeer een van de vele streekgerechten. Zelfs lunchen of dineren
bij een sterrenrestaurant behoort
tot de mogelijkheden.

TIP 3
Piraat in zicht!
Kruip in de huid van een echte
piraat, hijs de zeilen en ontmoet
schuimers en schavuiten.
Bij Het Arsenaal in Vlissingen
beleeft het hele gezin een
spannende dag. Speur de Westerschelde af vanuit de 65 meter hoge
toren en aai echte roggen en haaien
in het zeeaquarium.

TIP 4

TIP 5

Zaligheden van Zierikzee

Het wassende water

In het historische Zierikzee aan de Oosterschelde huizen vele
Zeeuwse parels. Beklim de imposante Sint Lievensmonstertoren in de oude binnenstad en bewonder de bijzondere vloot
authentieke schepen in Museumhaven Zeeland. Fijnproevers
kiezen tussendoor voor een Zeeuwse bolus of een verse kreeft.

Leer alles over de indringende gebeurtenissen tijdens en
na de stormvloed van 1953 in het Watersnoodmuseum
op Schouwen-Duiveland. De feiten, de emoties, de
wederopbouw én de toekomst. Zeeland blijft immers
altijd verbonden met het water.

Bekijk de video

Kijk online verder

Laat je inspireren en bekijk de video
van Zeeland op landal.nl.

Er zijn nog veel meer leuke tips en trips op
landal.nl/zeeland.
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Landal Port Greve
Zeeland Nederland
Heernisweg 1, Brouwershaven

Parktip
Proef de zilte zaligheden van
Schouwen-Duiveland in het
parkrestaurant. Kies een gerecht
van Het Schouwse Bord, een
menu samengesteld met
lokale producten.

Eindeloos veel waterpret
Direct aan het Grevelingenmeer ligt dit veelzijdige
familiepark met uitgebreide faciliteiten. De kinderen
bouwen urenlang zandkastelen aan het water of
vermaken zich op de reuzenglijbaan in het overdekte
zwembad.
l

Fun & Entertainment-programma het hele jaar door
op de midgetgolfbaan, de mini-bowlingbaan of in de
Sports Arena
Binnen spelen in de indoorspeelplaats en de Bollo Club
Een dagje (kite)surfen, zeilen of blokarten in de omgeving

l	Sportief

l
l
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Kijk online verder

Alles op een rij

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/portgreve.

Faciliteitenwijzer pagina 18-19
Accommodatiewijzer pagina 26-27

Landal Resort Haamstede
Zeeland Nederland
Daleboutsweg 4, Burgh-Haamstede

Het échte Zeeuwse leven
Vlak bij de bossen en op 3 km van het strand ligt dit
autovrije park met dorps karakter. Vanuit de typisch
Zeeuwse bungalows rennen de kinderen zo de speeltuin in.
l

Rustig familiepark met royale, moderne bungalows
en speelfaciliteiten in Sportcentrum Westerschouwen
(tegen betaling)
Gezellig tafelen in het restaurant met terras
Snellaadstation voor elektrische auto’s

l	Sport-

l
l

Parktip
Nationaal Park Oosterschelde is
een wereld van getij, wind en
vooral water. Spot de zeehonden,
bruinvissen en vogels die er
leven vanaf het water
met rondvaartboot
De Onrust.

Contact Center

Kijk online verder

Het Contact Center is bereikbaar via
0900-8842 (€ 1,- per gesprek).

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/resorthaamstede.
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Landal Duinpark ’t Hof van Haamstede
Zeeland Nederland
Hogeweg 44, Burgh-Haamstede

Direct achter de duinen
Natuurliefhebbers komen helemaal aan hun trekken op
dit rustige park in het duinlandschap en op 3 km van
het strand. Vanaf het park loopt u direct het prachtige
natuurgebied de Zeepeduinen in.
Autovrij park met ruime vrijstaande bungalows
vertrekpunt voor fiets- en wandeltochten in de natuur
l	Van mei tot september genieten in het openluchtzwembad
met peuterbad
l Speeltuin met houten speelboot en tafeltennistafel
l

l	Ideaal

Parktip
Maak een wandeling door
het grootste bos van Zeeland,
Boswachterij Westerschouwen.
Of zwier hoog boven de grond
van boom tot boom in Klimbos
Westerschouwen.
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Kijk online verder

Alles op een rij

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/duinparkthofvanhaamstede.

Faciliteitenwijzer pagina 18-19
Accommodatiewijzer pagina 26-27

Landal Résidence ’t Hof van Haamstede
Zeeland Nederland
Hogeweg 57, Burgh-Haamstede

Parktip
In tegenstelling tot wat de naam
doet vermoeden, is Wijnboerderij
de Kleine Schorre de grootste
van Nederland. Wandel door de
wijngaard en proef na afloop
de diverse wijnen.

Ontdek veelzijdig Zeeland
Kiest u voor een appartement of een hoevewoning?
Dit kleinschalige park is ideaal gelegen om Schouwen-
Duiveland te verkennen. Beleef de veelzijdigheid van dit
Zeeuwse eiland, wandelend, fietsend of te paard.
l	Hoevewoningen

en een statig Heerenhuis met appartementen
fiets- en wandeltochten in omliggend duin- en bosgebied
l	Wellnessruimte met sauna, infraroodsauna en stoomcabine
l	Golfen op 18-holes golfbaan Molenberg, GVB niet verplicht
l	Mooie

Contact Center

Kijk online verder

Het Contact Center is bereikbaar via
0900-8842 (€ 1,- per gesprek).

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/residencethofvanhaamstede.
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Landal Villapark Livingstone
Zeeland Nederland
Daleboutsweg 3, Burgh-Haamstede

Hier aan de kust ...
Na een wandeling over het Zeeuwse strand of een
lange fietstocht door de bosrijke omgeving, komt u
helemaal tot rust in uw comfortabele villa. Sla een
balletje op de tennisbaan of zak onderuit op uw terras
met een goed boek.
Vrijstaande villa’s, enkele ervan direct aan het water
Ontspannen een hengeltje uitgooien in het viswater
l	Sportcentrum Westerschouwen met sport- en
speelfaciliteiten (tegen betaling)
l Vlak bij 18-holes golfbaan Molenberg, GVB niet verplicht
l
l

Parktip
De Plompe Toren is het enige
overblijfsel van het in zee
verdwenen dorp Koudekerke.
Beklim deze 23 meter hoge toren
en lees onderweg naar
boven de verhalen.
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Kijk online verder

Alles op een rij

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/villaparklivingstone.

Faciliteitenwijzer pagina 18-19
Accommodatiewijzer pagina 26-27

Landal Strand Resort Nieuwvliet-Bad
Zeeland Nederland
Baanstpoldersedijk 4, Nieuwvliet

Parktip
Veel Zeeuwse koks en bierbrouwers
halen hun ingrediënten uit de streek.
Ontdek waar deze planten groeien
tijdens een wandeling door
sluftergebied Verdronken
Zwarte Polder.

Snuif de zilte zeelucht op
Met de hele familie genieten van een dagje strand of een
strandwandeling in de avondzon? De prachtige kustlijn
van Zeeuws-Vlaanderen ligt op loopafstand van het park
en vanuit uw vrijstaande woning trekt u zó de mooie
omgeving in.
l
l
l
l

Royale Zeeuwse woningen, waarvan enkele aan het water
Overdekt zwembad met peuterbad en bruisbank
Vissen in de kreek of met het trekvlot naar de overkant
Dicht bij historische steden Sluis, Knokke en Brugge

Contact Center

Kijk online verder

Het Contact Center is bereikbaar via
0900-8842 (€ 1,- per gesprek).

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/strandresortnieuwvlietbad.
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De schoonheid van Limburg
en bourgondisch Brabant
NOORD-BRABANT
Winkelen, een terrasje pikken en proeven van
de typische streekgerechten. Dát is optimaal
genieten van het bourgondische leven in Brabant.
Zin in een bijzonder uitstapje met het hele gezin?
De Efteling en Safaripark Beekse Bergen liggen om de hoek.

LIMBURG
Zuid-Limburg met zijn grotten, wijngaarden en bierbrouwerijen
is synoniem aan groene heuvels, schitterende vergezichten
en het prachtige Maastricht. In Noord-Limburg wachten
pareltjes als De Maasplassen in Roermond en de Kasteel
tuinen van Arcen. En óveral is het geweldig fietsen.
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Hoog Vaals

Noord-Brabant en Limburg

Marcel van Dijk
Parkmanager
Landal Duc de Brabant

Nederland

TIP 1

“ Neem de tijd, strijk neer op
een van de vele terrasjes en
geniet van lokale specialiteiten. Dat is bourgondisch 		
„
genieten!

Tussen de wilde dieren
Rijd dwars door Safaripark
Beekse Bergen en bewonder
stoeiende leeuwen, nieuws
gierige giraffen en overstekende
zebra’s. Afrika is wel
héél dichtbij in
dit Brabantse
wildlife park.

TIP 2
Ruik en proef
Ruik de hop, proef de mout en natuurlijk ... het bier.
Een ervaren gids legt in de Noord-Limburgse
Hertog Jan Brouwerij in Arcen tijdens een bezoek
het complete brouwproces uit.

TIP 3
Designer Outlet Roermond
Shoplovers en koopjesjagers kunnen
hun geluk niet op in de Designer
Outlet Roermond. Met maar liefst
150 outletwinkels en 200 designermerken is dit een waar
winkelparadijs.

TIP 5
Bruisend Maastricht

TIP 4
De Groote Peel
Ooit was Nationaal Park De Groote Peel een ondoordringbaar veenmoeras.
Turfstekers groeven het af en verkochten de turf als ‘het goud van de Peel’. Nu is
het prachtig wandelen in het waterrijke heidegebied met berken en open vlaktes.

Historische panden, hippe
designwinkels, statige kerken,
weidse pleinen, gezellige
terrassen en avontuurlijke
grotten. Dát is Maastricht.
Geniet ook van heerlijke
gerechten in een van de vele
restaurants, bruisende
festivals en spraakmakende
exposities.

Bekijk de video

Kijk online verder

Laat je inspireren en bekijk de video van
Noord-Brabant en Limburg op landal.nl.

Er zijn nog veel meer leuke tips en trips op
landal.nl/noord-brabant en landal.nl/limburg.
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Landal Het Vennenbos
Noord-Brabant Nederland
Schouwberg 7, Hapert

Parktip
Kom naar de gloednieuwe
show van Puk & Pelle en
beleef de leukste vakantie
samen met onze
parkhelden.

Oneindig veel plezier
Kroonjuweel van dit grote park is het spetterende
Subtropisch Waterparadijs met golfslagbad, black hole
glijbaan, Lazy River en nog veel meer waterattracties.
Maar er is meer, zoals de overdekte faciliteiten op de
Park Plaza en de Brabantse gezelligheid.
l	Park

Plaza met restaurants, winkels, indoorspeelplaats en
bowlingbanen
l	Fun & Entertainment-programma met parkhelden
Puk & Pelle en Bollo
l Buitenspeelplezier in de speeltuinen en het doolhof
l	Multifunctioneel sportveld en een escape room waar je uit kunt
ontsnappen door het oplossen van cryptische puzzels
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Kijk online verder

Alles op een rij

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/hetvennenbos.

Faciliteitenwijzer pagina 18-19
Accommodatiewijzer pagina 26-27

Landal De Vers
Noord-Brabant Nederland
Raaijweg 25, Overloon

Geniet van de frisse boslucht
Vanaf dit bosrijke familiepark op de grens van Brabant
en Limburg maakt u de mooiste uitstapjes in deze twee
prachtige provincies. Of blijf lekker op het park
en geniet van de vele faciliteiten.
Overdekt zwembad met peuterbad en waterspeeltoestellen
Sfeervol restaurant met bowling, bar en terras
l Ravotten in de indoorspeelplaats of speeltuin met airtrampoline
l	Grenzend aan de Overloonsche Duinen met kilometers fiets- en
wandelpaden
l
l

Parktip
Verken de omgeving met het
arrangement ‘Rondje Overloon’.
Met entreekaarten voor het
Oorlogsmuseum, ZooParc
Overloon en een wandelkaart
van de Overloonsche
Duinen.

Contact Center

Kijk online verder

Het Contact Center is bereikbaar via
0900-8842 (€ 1,- per gesprek).

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/devers.
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Landal Duc de Brabant
Noord-Brabant Nederland
Westelbeersedijk 6, Diessen-Baarschot

Parktip
Beklim D’n Flaestoren voor een
prachtig uitzicht over vennengebied
Het Goor en De Flaes. Geniet daarna
van een trappistenbier bij Herberg
‘In den Bockenreyder’.

Echte Brabantse gastvrijheid
Dit rustige park met vrijstaande bungalows ligt
midden in Het Land van de Hilver, één van de mooiste
delen van Brabant. Geniet van streekgerechten in het
parkrestaurant of trek de prachtige omgeving in.
Brabant op zijn best!
l	Vlak

bij natuurgebieden Landgoed De Utrecht en Gorp &
Roovert met bossen, heide en vennen
l	Op en top luxe: een bungalow met jacuzzi in de tuin en overdekt
terras
l	Plezier in het openluchtzwembad, op de midgetgolfbaan, het
multifunctioneel sportveld en de airtrampoline
l	Een dagje eropuit naar Safaripark Beekse Bergen en de Efteling
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Kijk online verder

Alles op een rij

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/ducdebrabant.

Faciliteitenwijzer pagina 18-19
Accommodatiewijzer pagina 26-27

Landal Domein De Schatberg
Limburg Nederland
Middenpeelweg 5, Sevenum

Parktip
Attractiepark Toverland
ligt op slechts 3 kilometer
van het park.

Lekker in en aan het water
Op een steenworp afstand van Nationaal Park De
Groote Peel ligt dit waterrijke park. Vooral gezinnen
met oudere kinderen hoeven zich niet te vervelen; de
waterfaciliteiten staan garant voor uren plezier. Op en
rond het park is oneindig veel te doen en te ontdekken
mede dankzij de aangrenzende camping.
Ruime keuze uit verschillende accommodatietypes
recreatieplas met recreatiestrand en kabel
waterskibaan
l Groot openluchtzwembad en overdekt zwembad
l	Indoorspeelplaats en outdoorsport- en speelpark voor de
echte sportliefhebbers
l

l	Grote

* Faciliteiten worden gedeeld met de aangrenzende camping.

Contact Center

Kijk online verder

Het Contact Center is bereikbaar via
0900-8842 (€ 1,- per gesprek).

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/domeindeschatberg.

95

Landal De Lommerbergen
Limburg Nederland
Lommerbergen 1, Reuver

Parktip
Boek het Dinner Tour arrangement
en eet drie avonden, in drie
verschillende restaurants,
een heerlijk 3-gangendiner
naar keuze.

Subtropisch plezier voor het hele gezin
Vervelen is onmogelijk op dit park. Er is superveel
zwemplezier en in de grote overdekte Plaza is van alles te
beleven. Maar ook voor stellen die de prachtige omgeving
willen verkennen is het de perfecte uitvalsbasis.
Subtropisch Waterparadijs met gave waterattracties
Restaurants, bowlingbanen, beautysalon en indoorspeelplaats
l Avontureneiland, speeltuinen, midgetgolf en kinderboerderij
l	Fun & Entertainment-programma met parkhelden Puk & Pelle
en Bollo
l
l
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Kijk online verder

Alles op een rij

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/delommerbergen.
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Landal Landgoed Aerwinkel
Limburg Nederland
Zwembadweg 1, Posterholt

Luxe en comfort midden in het bos
In de prachtige natuur van Midden-Limburg ligt
dit bosrijke park. De vrijstaande karakteristieke
bungalows, met veel privacy, vormen een ideale
uitvalsbasis om de omgeving wandelend of fietsend
te ontdekken.
Nieuw! 4-persoons luxe bungalows met sauna, jetstreambad en
sunshower.

Parktip
Bezoek het naastgelegen
Kasteel Aerwinkel met
zijn monumentale
Engelse landschapstuin.

l	Eenvoudig

overdekt zwembad met peuterbad en
openluchtzwembad
l	Gezellig restaurant met gerechten uit de streek
l	Vlak bij diverse natuurgebieden zoals Nationaal Park
De Meinweg
l	Sfeervolle moonlightbowlingbanen

Contact Center

Kijk online verder

Het Contact Center is bereikbaar via
0900-8842 (€ 1,- per gesprek).

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/landgoedaerwinkel.
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Landal Kasteeldomein De Cauberg
Limburg Nederland
Cauberg 29, Valkenburg

Parktip
Beklim de enige
echte wielerberg van
Nederland, de Cauberg,
direct vanaf
het park.

Sportief genieten in Valkenburg
Slechts 5 minuten lopen van het gezellige Valkenburg ligt
dit luxe en idyllisch gelegen park. De top van de Cauberg
is het ideale vertrekpunt voor een prachtige wandel-,
fiets- of autotocht. Goed aangegeven routes helpen u op
weg, bijvoorbeeld naar het bourgondische Maastricht op
10 kilometer afstand.
Nieuw! Alle accommodaties (m.u.v. type 2-4BL en 4BL1) hebben
een nieuwe inrichting
Diverse accommodaties zoals een villa met veranda
Restaurant met lokale Limburgse specialiteiten
l	Naast Thermae2OOO, Holland Casino en in de buurt van de
mergelgrotten
l	Mogelijkheid tot hotelservice, dagelijks opgemaakte bedden,
schone handdoeken en schoonmaak van sanitair
l
l
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Kijk online verder

Alles op een rij

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/kasteeldomeindecauberg.
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Landal De Waufsberg
Limburg Nederland

Hoogcruts 14B, Noorbeek

Nieuw park
Op de grens van het Limburgse Land
Op een uniek gelegen plek, op de grens van Nederland en
België, ligt Landal De Waufsberg. Het glooiende landschap
is de perfecte omgeving voor sportieve wandel- en
fietstochten. Het pittoreske Noorbeek ligt op 2 km van
het park.
Diverse moderne accommodaties van 4 tot 12 personen
restaurant Gasterij Henry VII voor een heerlijk
3-gangen diner met een speciaal biertje
l	In de omgeving van leuke steden zoals Maastricht, Hasselt en
Tongeren
l	Uitermate geschikt als uitvalsbasis voor mountainbike- en
wielrenliefhebbers
l

l	Gezellig

Parktip
Bezoek op zondagochtend de
antiek- en brocantemarkt in Hasselt.
Dit is de grootste markt van Europa
op dit gebied.

Contact Center

Kijk online verder

Het Contact Center is bereikbaar via
0900-8842 (€ 1,- per gesprek).

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/dewaufsberg.
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Landal Hoog Vaals
Limburg Nederland
Randweg 21, Vaals

Parktip
Breng een bezoek aan
de meervoudig bekroonde
dierentuin GaiaZOO
in Kerkrade.

Oneindig veel faciliteiten
In het Limburgse heuvellandschap, dicht bij het
Drielandenpunt, ligt dit kindvriendelijke park.
Oneindig veel faciliteiten, zoals het overdekte zwembad
met 50 meter lange glijbaan, zorgen voor pret voor de
hele familie.
Nieuw! Adventuregolfbaan, multifunctioneel sportveld en
speeltuin
l	Vrijstaande

en geschakelde bungalows met prachtig uitzicht
amusementshal en bowlingbanen
l	Bourgondisch genieten in één van de restaurants
l	Eigen 9-holes golfbaan (par 3) met Driving Range
l	Indoorspeelparadijs,
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Kijk online verder

Alles op een rij

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/hoogvaals.
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Landal Reevallis
Limburg Nederland
Oude Akerweg 40, Vijlen

Grenzeloos uitzicht
Het zuiden van Limburg voelt bijna niet Nederlands aan.
Op dit kleinschalige en hoogstgelegen bungalowpark van
Nederland is dit gevoel nog sterker. Bijna buitenland,
maar dan wel met de échte Limburgse gastvrijheid.
l

Vrijstaande bungalows met veelal prachtig uitzicht
gelegen in heuvelrijk landschap op loopafstand van
het dorp Vijlen met vele leuke restaurants
Vertrekpunt voor uitstapjes naar Maastricht, Aken en Luik
Wandelgebied met vele routes die starten op het park

l	Schitterend

l
l

Parktip
Op de wijngaard van St. Martinus,
niet ver van het park, worden
regelmatig wijnproeverijen en
rondleidingen georganiseerd.

Contact Center

Kijk online verder

Het Contact Center is bereikbaar via
0900-8842 (€ 1,- per gesprek).

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/reevallis.
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Op avontuur in
plezant België
Vlak over de grens liggen de prachtigste
meren en rivieren, pittoreske dorpjes en
oeroude bossen. België herbergt heel veel
moois, voor actieve vakantievierders én
voor rustzoekers. Fietsen, wandelen,
abseilen, kanoën of een lekker dagje
shoppen … in België is altijd wat te doen!
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Hasselt 107 Mooi Zutendaal
Brussel
Luik
Spa

Charleroi

Village l'Eau d'Heure

Village les Gottales Stavelot
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Dinant
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Les Etoiles

België

Rien Beije
General Manager
Landal Les Etoiles

TIP 1

“ In België zijn er meer 		
kastelen per vierkante 		
meter dan waar ook ter 		
wereld. Bezoek er eens 		
een of fiets er op de 		
„
mountainbike langs.

Ondergronds avontuur
België is natuurlijk hét land om een
grot te bezoeken. Daal af naar de
grotten van Remouchamps, Neptunes
of Han. Te voet of zelfs per boot
voert de tocht langs ondergrondse
watervallen en stalagmieten.

TIP 2
Natuurlijk waterpret
De meren van l’Eau d’Heure
zijn tezamen het grootste
merengebied van België.
Zeilen, stand-up paddelen,
surfen of waterfietsen … dat
wordt nog lastig kiezen!

TIP 3
Paradijs in Limburg
De Hoge Kempen is het enige
Nationaal Park van België. De talloze
wandel-, fiets- en ruiterroutes voeren
dwars over de paarse heide, langs
grote waterplassen en door geurige
dennenbossen. Kinderen vermaken
zich uren op blotevoetenpad
De Lieteberg.

TIP 5
TIP 4
Sportief in de Ardennen
Survivallen door de ongerepte natuur van de Ardennen?
Een aanrader voor sportievelingen! Denk aan abseilen langs de
rotsen, kajakken over de rivier of eropuit met de mountainbike.
Liever een dag wat rustiger aan? Bezoek dan een van de vele
mooie dorpjes en geniet van zo’n verfrissend Belgisch biertje.

Een kinderdroom komt uit
Knuffelen met Studio 100-personages
zoals Kabouter Plop, Piet Piraat of
K3, is niet langer een zoete kinderdroom. Bij Plopsa Indoor Hasselt of
Plopsa Coo kan het echt! Kleine én
grote kinderen leven zich uit in de
spannende attracties.

Kijk online verder
Er zijn nog veel meer leuke tips en trips op
landal.nl/belgië.
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Landal Village l’Eau d’Heure
Ardennen België
Rue du Bois du Four 7A, Froidchapelle

Parktip
Bezoek het hart van de stuwdam.
Vanaf de uitkijktoren, met glazen
vloer, heeft u een adembenemend
uitzicht over de meren.

Zorgeloos genieten aan het meer
Dit park met haar sfeervolle bungalows ligt aan het
strand van Lac de la Plate Taille, het grootste meer van
het merengebied l’Eau d’Heure. Op de wandelpier of het
recreatiestrand kunt u genieten van het uitzicht en
heerlijk relaxen.
l	Overdekt

en openluchtzwembad (tegen sterk gereduceerd
tarief) met peuterbad, glijbaan, ligweide en spetterend
spraypark
l	Veel watersportmogelijkheden: kanoën, zeilen, surfen en
stand up paddling (apr-okt)
l	Wellnessruimte met meerdere sauna’s, solarium, whirlpool en
stoombad
l	Wandelen, fietsen of mountainbiken in het uitgestrekte
bosgebied
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Kijk online verder

Alles op een rij

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/villageleaudheure.

Faciliteitenwijzer pagina 18-19
Accommodatiewijzer pagina 26-27

Landal Les Etoiles
Ardennen België
Rue du Village 2, Blaimont

Parktip
Zoek het avontuur op in de
grotten van La Merveilleuse.
Eén van de mooiste grotten van
België met prachtige stalactieten
en watervallen.

Nieuw park
Ardennen op zijn best
Op de heuvel, midden in de Belgische Ardennen, met
uitkijk op de prachtige Maasvallei, ligt dit panoramische
park met charmante chalets. Voor zowel de actieve
vakantieganger als de cultuurzoeker biedt de omgeving
volop keus. Bij terugkomst op het park kunt u heerlijk
bourgondisch genieten op uw veranda.
l
l
l
l

Volop outdoormogelijkheden zoals abseilen of kajakken
Overdekt zwembad
Restaurant met regionale specialiteiten en panoramisch terras
Dichtbij cultuurstad Dinant en pittoreske dorpjes en kastelen

Contact Center

Kijk online verder

Het Contact Center is bereikbaar via
0900-8842 (€ 1,- per gesprek).

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/lesetoiles.
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Landal Village les Gottales
Ardennen België
Mont Saint Jacques 20, Trois-Ponts

Nostalgie ten top
Wat een uitzicht! Geen wonder, want dit park met
vakwerkhuisjes ligt op de top van de Mont Saint Jacques.
De schilderachtige omgeving is perfect voor uw sportieve
en actieve vakantie.
Midden in de bosrijke omgeving van de Ardennen
Mountainbiken en kanoën in de omgeving van het park
l	Dicht bij verschillende bezienswaardigheden zoals de
watervallen van Coo en de thermen van Spa
l Bijzondere bouwstijl met vakwerkhuizen en torenwoningen
l
l

Parktip
In de Abdij van Stavelot, zijn drie
musea van internationaal niveau
gevestigd. Met zijn prestigieuze
zalen en eeuwenoude kelders,
is het voor iedereen de
perfecte dag uit.
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Kijk online verder

Alles op een rij

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/villagelesgottales.
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Landal Mooi Zutendaal
Limburg België
Gijzenveldstraat 75, Zutendaal

Parktip
Zet je zintuigen op scherp,
trek je schoenen en sokken uit
en ontdek het blotevoetenpad, net
naast het park.

Genieten in het groen
Net over de grens, vlak bij het Nationaal Park Hoge
Kempen, ligt dit mooi gelegen park. Het park beschikt
over chalets, bungalows, luxe (wellness)villa’s en vele
faciliteiten, waaronder een binnen- en buitenspeeltuin
en een restaurant. Ideaal voor een complete vakantie!
Nieuw! Overnacht in een van de nieuwe 4-, 8- of 10-persoons
villa's ontworpen en ingericht door Jan des Bouvrie, waarvan
sommige met eigen jacuzzi
l	Overdekt

zwembad en openluchtzwembad met peuterbad en
ligbedden
l Uitgebreid Fun & Entertainment-programma voor de hele familie
l Dicht bij de steden Maastricht, Hasselt en Maasmechelen
l	Uitgebreid wandel- en fietsknooppuntennetwerk in de directe
omgeving

Contact Center

Kijk online verder

Het Contact Center is bereikbaar via
0900-8842 (€ 1,- per gesprek).

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/mooizutendaal.
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Stranden,
heuvels
en vennen

OOSTZEE + OLDENBURGER
MÜNSTERLAND
Liefhebbers van zon, zee en strand bezoeken
graag de uitgestrekte zandstranden van
Travemünde aan de Oostzee. En er is meer!
Ten zuiden van Travemünde ligt het Oldenburger
Münsterland met zijn uitgestrekte landschap.

HARZ + SAUERLAND

Kiel

Travemünde

Hamburg
Bremen

Oldenburg
111

Dwergter Sand
Cloppenburg

Hannover

Het stadje Winterberg is het druk bezochte
vakantieplaatsje in het Hochsauerland dat
geroemd wordt om zijn bobsleebaan. Voor
natuurliefhebbers is het op en top genieten
in het Noord-Duitse middelgebergte de Harz.

Osnabrück
Goslar

Bad Harzburg

Bad Sachsa 112 Salztal Paradies
Göttingen
113

Keulen

108

110

Lübeck

Winterberg

Noord-Duitsland en het Middelgebergte

André Unger
Technische dienst
Landal Travemünde

Duitsland

	
“ De magische kustlijn van
de Baltische Zee en het
ongerepte Middelgebergte
bieden een enorme
verscheidenheid aan
culturele en recreatieve
„
activiteiten.

TIP 1
Wild beleven
Meer dan zeshonderd inheemse
en exotische dieren uit de hele
wereld hebben in Tierpark
Ströhen (tussen Osnabrück en
Hannover) een diervriendelijk
thuis gevonden. Het hele gezin
geniet hier bovendien uitbundig
van ruim dertig verschillende
attracties.

TIP 2
Aardbeien en zeep
Karls Erdbeer Hof, in de
buurt van Travemünde,
met grote boerenmarkt,
pleinkeuken en kinderboerderij
is het hele jaar door een geliefde
bestemming voor jong en oud.

TIP 4
Smalspoor
Reis comfortabel met de treinen
‚
van de ‘Brockenbahn naar de
legendarische bergtop van de
Brocken op 1.142 meter hoogte.
Iedereen geniet tijdens de steile
weg omhoog van het adem
benemende uitzicht op het
‚
Nationaal Park ‘Hochharz .

TIP 3
Uitgestrekte bossen
Hochsauerland, de regio rond Winterberg, is dé plek voor een actieve vakantie vol
unieke belevenissen, zowel in de winter als de zomer. In de haast eindeloze bossen is een
uitstekend wandel- en fietroutenet uitgezet. Ook zijn er veel sportieve activiteiten mogelijk,
zoals wakeboarden.

Bekijk de video

Kijk online verder

Laat je inspireren en bekijk de video
van het Sauerland op landal.nl.

Er zijn nog veel meer leuke tips en trips op
landal.nl/duitsland.
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Landal Travemünde
Oostzee Duitsland
Meeresrauschen 2, Travemünde/Priwall

Parktip
Geniet in het beroemde café
Niederegger in Lübeck van
een stukje taart of breng een
bezoek aan het kleine museum
dat in de Marsepein Salon
is gehuisvest.

Zon en strand aan de Oostzee
Dit gezellige park op het schiereiland Priwall recht
tegenover de badplaats Travemünde is maar enkele
stappen verwijderd van het weidse zandstrand. Geniet
van heerlijke fietstochten, onthaast op het strand of
maak een boottocht op de Oostzee.
Nieuw! Waterfront met luxe accommodaties en duinvilla’s,
en winkels en restaurants, vanaf herfst 2017
Weids zandstrand met strandstoelen direct bij het park
en Travemünde zijn met de veerboot binnen
5 minuten te bereiken
l	Beschermd natuurgebied en manege in de directe omgeving
l	Timmendorfer Strand en de ‘marsepeinstad’ Lübeck
(UNESCO-werelderfgoed) liggen dicht bij het park
l

l	Jachthaven
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Kijk online verder

Alles op een rij

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/travemunde.
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Accommodatiewijzer pagina 26-27

Landal Dwergter Sand
Oldenburger Münsterland Duitsland
Teichweg 6, Molbergen

Parktip
In het Museumdorp Cloppenburg
kunt u historische gebouwen uit
de 16e tot de 20e eeuw bekijken.
Ook worden hier ambachten
zoals spinnen en kopersmeden
uitgeoefend.

Wandelen, fietsen en kanoën
Midden in het natuurgebied de Thülsfelder Talsperre, een
bosrijk heide- en veenlandschap met stuwmeer, ligt dit
familiepark. Ideaal voor natuurliefhebbers en voor
iedereen die van rust houdt.
l	Ruim

opgezet park direct naast het recreatiemeer
zwembad met apart peuterbad en wellnessruimte
l	Bollo Club, speeltuin, airtrampoline, midgetgolfbaan en
jeu-de-boulesbaan
l Restaurant, minishop en fietsverhuur
l	Overdekt

Contact Center

Kijk online verder

Het Contact Center is bereikbaar via
0900-8842 (€ 1,- per gesprek).

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/dwergtersand.
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Landal Salztal Paradies
Harz Duitsland
Talstraße 27, Bad Sachsa

Parktip
De ruïnes van het cisterciënzer
klooster Walkenried vormen
het decor voor de populaire
kloostergangconcerten.
Hier kunt u genieten van
klassieke of moderne
muziek.

Beleef de schoonheid van de Harz
Aan de rand van Bad Sachsa ligt dit familiepark. Het is
genieten in het grote zwemparadijs met openluchtzwembad,
peuterbad en golfslagbad. Ook in de omgeving van het park,
in het veelzijdige Harzgebergte, is van alles te zien en te
beleven.
Indoorspeelplaats (tegen betaling) en kinderclub voor veel vertier
sportievelingen zijn er een indoorschaatsbaan, fitnessruimte
en indoortennisbanen
l	Speciale accommodaties voor gasten met kinderen en voor gasten
met honden
l Restaurant en een bistro bij de bowlingbanen
l

l	Voor

Genieten van de wintersport? Dat kan op dit park.
Kijk voor meer informatie op landalskilife.nl.

112

Kijk online verder

Alles op een rij

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/salztalparadies.
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Landal Winterberg
Sauerland Duitsland
In der Büre 21, Winterberg

Parktip
Huur een E-mountainbike!
Het mountainbikeparcours start
direct bij het park.

Actieve vakantie voor het hele gezin
Houdt u van een actieve vakantie? In een op de helling
van een berg gelegen park, met golfterrein in de buurt,
kan dat heel goed. Naast de uitstekende wandelpaden
en mountainbikeroutes, zorgen ook de belevenisberg
Kappe met klimpark en de zomerrodelbaan voor een
variatie van outdooractiviteiten.
l	Downhill

Bike Park en mountainbikeverhuur bij het park,
trailpark, en waterskiën
l	Overdekt zwembad met peuterbad, stoomversnelling en
Aquabubble
l Fun & Entertainment-programma, speeltuin en kinderclub
l Café-Bistro met panoramaterras, Take Away en ParkShop

Genieten van de wintersport? Dat kan op dit park.
Kijk voor meer informatie op landalskilife.nl.

Contact Center

Kijk online verder

Het Contact Center is bereikbaar via
0900-8842 (€ 1,- per gesprek).

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/winterberg.
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Vulkanen en
wildernis in de Eifel

Aken

Ga op avontuur en ontdek de ongerepte
natuur van Nationaal Park Eifel. Op slechts
een paar uur rijden ligt een uitgestrekt
netwerk van mountainbike- en wandelroutes
midden tussen oeroude vulkanen en bossen.
Waterliefhebbers genieten van de stuwen vulkaanmeren. Met een uitdagend buitenprogramma is vakantiepret voor jong en
oud gegarandeerd.

Eifeler Tor

116

Monschau

Wirfttal

117

Steffeln

Bitburg
Trier

114

Cochem

Eifel

Lara Jaszyk
Medewerker receptie
Landal Wirfttal

Duitsland


“Nationaal Park Eifel en
	het UNESCO Natuur- en
Geopark Vulkaaneifel
bieden uitgebreide mogelijk
heden voor outdoor
activiteiten. Mountainbiken
en fietsen, wandelen,
zwemmen en zelfs zeilen –
hier kan iedereen van een
fantastische vakantie
„
genieten.

TIP 1
Op de vulkaan
Wandelen langs rotsige wanden en
een imposante vulkaankrater. Ontdek
Vulkaantuinen Steffeln tijdens een
tocht door het schitterende landschap.
Onderweg vertelt de ‘vulkaan-tuinman‘
alles over het geologische erfgoed van
de afgelopen 700.000 jaar.

TIP 2
Steile beklimmingen,
snelle afdalingen
Fietsers halen hun hart op in de
ongerepte natuur van de Eifel. De
hoogteverschillen zorgen voor
fraaie uitzichten én genoeg uitdaging voor gevorderde
mountainbikers. Ook voor
beginners zijn er talrijke
schitterende routes om te
verkennen.

TIP 3
Statten in de Eifel
Aan een diep dal langs een riviertje ligt het schilderachtige Monschau.
Een gezellig stadje met een oud centrum en veel vakwerkhuizen.
Bezoek de nog werkende mosterdmolen in het Mosterd
Museum of strijk neer op een van de terrassen.

TIP 5
Pretpark

TIP 4
Prachtige natuur
Bossen, water en échte wildernis. Het Nationaal Park Eifel heeft het allemaal.
Avontuurlijke natuurliefhebbers gaan op pad met de ranger om wild te spotten.
Op zoek naar edelherten, bevers of wilde katten. En in de lente is het op en top
genieten van gele vlaktes vol wilde narcissen.

Voor de absolute thrillseekers is
Attractiepark Phantasialand, vlak
boven Bonn, het ultieme uitje met de
meest spannende achtbanen. Voor
de jongere gasten is er ook genoeg
te doen in het sprookjespark en
spetterende shows. En dat alles op
slechts een uur rijden vanuit onze
parken in de Eifel.

Bekijk de video

Kijk online verder

Laat je inspireren en bekijk de video
van de Eifel op landal.nl.

Er zijn nog veel meer leuke tips en trips op
landal.nl/eifel.
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Landal Eifeler Tor
Eifel Duitsland
Schwammenauel 6, Heimbach

Lekker de natuur in
Door de ligging aan een heuvel heeft u hier een
fantastisch uitzicht. En omdat het Nationaal Park
direct bij het park ligt, is dit de ideale uitvalsbasis voor
buitenactiviteiten. Tochten met de ranger, mountainbiken
en wandelen, maar ook watersport. Dit zorgt voor het
echte vakantiegevoel.
Veel luxe accommodaties met sauna
Overdekt en openluchtzwembad met kinderbadje
l	Talrijke buitenactiviteiten: wandelen, zeilen, motorrijden, golfen,
fiets- en mountainbiketochten. Stalling en fietswasplaats
aanwezig.
l	Promenade met een fantastisch uitzicht en restaurant met
eigen Brauhaus
l
l
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Parktip
De Nature Adventure Trail
‘Wilder Kermeter’ in het
Nationaal Park Eifel biedt een
panoramisch uitzicht op het
Rurmeer en Urftmeer.

Kijk online verder

Alles op een rij

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/eifelertor.
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Landal Wirfttal
Eifel Duitsland
Wirftstraße 81, Stadtkyll

Parktip
Tijdens een tocht op het
schitterende Kyll-fietspad volgt u
het romantische riviertje in de
Eifel. Dit is niet alleen voor
enthousiastelingen maar
ook voor gezinnen een
fascinerende belevenis.

Vulkanen, bossen en water
In het hart van de Vulkaaneifel ligt dit bosrijke natuurpark.
In het parkcentrum bij de recreatieplas krijgt u tips over
buitenactiviteiten zoals quad rijden, klimparcours en
boogschieten.
Nieuw! Sfeervolle woodlodges voor 4 personen gelegen aan de
recreatieplas
Recreatiemeer met waterfietsen en ligweide
buitenactiviteiten: mountainbiken, wandelen en door ranger
begeleide rondleidingen
l Accommodaties voor gasten met honden plus hondenparcours
l	Fiets-wasmogelijkheid en -werkplaats en afsluitbare berging, eigen
mountainbike-GPX-bestanden
l

l	Veel

Liever kamperen? Dat kan ook op dit park, kijk voor meer
informatie op landalcampings.nl.

Contact Center

Kijk online verder

Het Contact Center is bereikbaar via
0900-8842 (€ 1,- per gesprek).

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/wirfttal.
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Moezel, Saar en
Hunsrück: wandelen,
wijn en sprookjes
Koblenz

Klotten

Fietsen of wandelen is heerlijk op de
vlakke wegen langs de rivieren Moezel en
Saar. Geniet van het uitzicht op de steile
hellingen vol Rieslingdruiven. Romeinse
schatten zijn te vinden in de stad Trier en
in de sprookjesachtige streek rond
Hunsrück.
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Mont Royal
121

120

Sonnenberg

Trier
Mannebach

Warsberg

123

122

Hochwald

Mainz

Moezel, Saar en Hunsrück

Nadine Wiesler
Manager Front Office
Landal Mont Royal

Duitsland

TIP 1

“ Een unieke mix van cultuur
	en geschiedenis: In het
oudste wijn- en cultuurlandschap van Duitsland
kunt u genieten van
Romeinse en Keltische
bouwwerken, wereldberoemde Rieslingwijn en
een ongerept Nationaal
„
Park.

Wijnproeverijen
Zoals het hoort in een wijnstreek
zijn er veel gezellige wijncafés te
vinden in het Moezel- en Saargebied.
Breng ook een bezoek aan het ‘hoffest’
van de wijnboeren en proef van al
het lekkers uit hun keukens en
kelders.

TIP 2
Regionale specialiteiten
In Mannebach ligt de
Mannebacher Käsemarkt. De boer
van de naastgelegen boerderij
maakt en verkoopt kaas. Maar er
zijn meer lekkernijen van lokale
aanbieders. De heerlijkste
taarten, honing, salami, broden,
wijn en verse eieren.

TIP 3
Boeiende rondleidingen
Maak eens op een heel andere manier kennis met de
historische stad Trier. Sluit aan bij een rondleiding
door een Romeinse centurio, de gladiator
Valerius of de duivel uit
het middeleeuwse
Trier. Dát zijn verhalen om
nooit meer te vergeten.

TIP 4 TIP 5
Nationaal Park Hunsrück-Hochwald
Sprookjesachtige bossen, karakteristieke
rotsformaties, veengebieden en weiden
met volop arnicaplanten: Nationaal Park
Hunsrück-Hochwald verrast. Het perfecte
wegennet maakt genieten van de veelzijdige
Keltisch-Romeinse historie in dit gebied wel heel eenvoudig.

Wilde dieren
Wild- en recreatiepark Klotten is een
belevenis voor het hele gezin. In de
grote buitenverblijven leven wel
vijftig verschillende wilde dieren. Ook
is er een echte valkerij met onder meer
buizerds, torenvalken, oehoes en uilen.

Bekijk de video

Kijk online verder

Laat je inspireren en bekijk de video van
de Moezel, Saar en Hunsrück op landal.nl.

Er zijn nog veel meer leuke tips en trips op
landal.nl/moezel en landal.nl/saar-hunsruck.
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Landal Mont Royal
Moezel Duitsland
54536 Kröv

Parktip
Verken de geheimen van de
onderwereld in Traben-Trarbach.
Tijdens een rondleiding door de
oude wijnkelders leert u deze
stad vanuit een heel ander
perspectief kennen.

Royaal uitzicht
Hooggelegen tussen de wijngaarden, langs de Moezel ligt
dit gemoedelijke park. Hier geniet u van het fascinerende
uitzicht, de Romeinse geschiedenis of pittoreske
wijndorpen als Kröv en Bernkastel-Kues.
l	Unieke

ligging op een heuvel in de wijngaarden met schitterend
uitzicht op de lus van de Moezel
l	Gezellige Vinotheek en mogelijkheid tot het bezoeken van
wijndomeinen
l	Ideale uitvalsbasis voor veel activiteiten en verrassende
wandelingen
l	Parkrestaurant met panoramaterras
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Kijk online verder

Alles op een rij

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/montroyal.
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Landal Sonnenberg
Moezel Duitsland
Sonnenberg 1, Leiwen

Wandelpanorama in het wijnparadijs
Op een bosrijk bergplateau boven de wijnvelden van de
Moezel vindt u dit familiepark. Het indoorspeelparadijs,
de speeltuin, bowlingbaan en vele attracties in de buurt
zorgen voor een onvergetelijk verblijf. Wat voor weer
het ook is!
Nieuw! Hochseilgarten/klimbos bij het park
l	Gezinspark

met veel activiteiten binnen en buiten (indoor-
speelparadijs met klimwand, grote speeltuin, minigolf enz.)
l Dierweide met damherten plus een weidse blik over het Moezeldal
l	Vinotheek met een groot assortiment moezelwijnen en heerlijke
wijnproeverijen

Liever kamperen? Dat kan ook op dit park, kijk voor meer
informatie op landalcampings.nl.

Parktip
Bij ons leven de bijenvolkeren!
Onze imker vertelt u alles over
bijen en de productie van honing.
Deze honing is tevens verkrijgbaar
in de ParkShop.

Contact Center

Kijk online verder

Het Contact Center is bereikbaar via
0900-8842 (€ 1,- per gesprek).

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/sonnenberg.
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Landal Hochwald
Hunsrück Duitsland
54427 Kell am See

Parktip
Zoek de verborgen schat of
sporen van een wilde kat, samen
met de boswachter in het
Nationaal Park
Hunsrück-Hochwald.

Bos zo ver het oog kan zien!
Hier kunt u ademen. Dit park ligt direct aan bos en meer.
De uitgestrekte, met bossen begroeide bergen nodigen u
uit om vanuit uw bungalow per fiets, mountainbike of te
voet de omgeving te ontdekken. De kleinsten vermaken
zich prima in het grote indoorspeelparadijs of buiten in
één van de speeltuinen.
l
l
l
l

Overdekt zwembad met peuterbad en whirlpool
Restaurant met groot panoramaterras
Bollo Club en Fun & Entertainment-programma
Verhuur van fietsen om de omgeving te verkennen
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Kijk online verder

Alles op een rij

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/hochwald.
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Landal Warsberg
Saar Duitsland
54439 Saarburg

Welkom op het ‘andere’ drielandenpunt!
Op de Warsberg ligt dit uitgestrekte park met veel
excursiemogelijkheden. Vanaf het park zweeft u per
stoeltjeslift naar het wijnstadje Saarburg. Ook een
bezoekje aan de bergruïne is de moeite waard.
Of maakt u liever een ritje op de zomerrodelbaan?
Nieuw! Sfeervolle woodlodges en safaritenten, en kinder
boerderij en adventuregolf
l
l
l
l

Speeltuinen en airtrampoline
Overdekt zwembad met waterattracties en whirlpool
Bollo Club en Fun & Entertainment-programma
Restaurant met overdekt terras en afhaalshop

Liever kamperen? Dat kan ook op dit park, kijk voor meer
informatie op landalcampings.nl.

Parktip
Greifvogelpark Saarburg
heeft naast spannende
vluchtdemonstraties van
roofvogels ook andere bijzondere
dieren zoals stokstaartjes
en wasberen.

Contact Center

Kijk online verder

Het Contact Center is bereikbaar via
0900-8842 (€ 1,- per gesprek).

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/warsberg.
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Sfeervol Tsjechië
en cultureel Hongarije
TSJECHIË
Prachtige natuur, historische stadjes, veel outdooractiviteiten en wel vijfduizend meren … De veelzijdige
Tsjechische regio Zuid-Bohemen heeft voor ieder
wat wils. Dé plek voor een unieke, actieve vakantie.

Praag

Tsjechië

HONGARIJE
Voor cultuur- én natuurliefhebbers heeft Hongarije
volop te bieden. Het schitterende Boedapest en
de vele burchten, kastelen en parken zijn uitstapjes
van formaat. Speel een spelletje schaak in een
van de beroemde thermaalbaden en sla een
wijnproeverij zeker niet over!
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Marina Lipno

Český Krumlov
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Györ

Tata
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Residence Duna
Boedapest

Hongarije

Alena Hálová
Parkmanager
Landal Marina Lipno

Tsjechië en Hongarije

“ Tsjechië en Hongarije 		
	worden steeds geliefdere
reisdoelen. Pittoreske
landschappen, sprookjesachtige bossen,
schitterende kastelen
en een onovertroffen
„
prijs-kwaliteitverhouding.

TIP 1
Hoog op het boomkroonpad
Het uitzicht op de bossen van de
Bohemen en het Lipno-meer in
Tsjechië is fenomenaal vanaf dit
wandelpad op grote hoogte.
Tijdens de tocht over het Boom
kroonpad Lipno krijg je informatie
over de natuur, de bossen en
natuurbescherming. Eenmaal bij
de uitkijktoren wacht de 50 meter
lange glijbaan naar beneden.

TIP 2
Middeleeuwse sferen
Stap terug in de tijd in het
middeleeuwse Tsjechische stadje
Český Krumlov. Het ligt imposant
aan de voet van het Sumavagebergte en is UNESCO-wereld
erfgoed. Breng een bezoek aan het
kasteel van de familie Rosenberg
dat boven de stad uittorent en
geniet van het prachtige uitzicht.

TIP 3
Ultiem ontspannen

TIP 4

Kom helemaal bij in een
traditioneel Hongaars
thermaalbad in het Komárom.
Het water staat bekend om
zijn geneeskundige werking,
maar gewoon ontspannen gaat
er ook prima.

Paardrijden op z’n Hongaars
Paardrijden heeft een bijzondere geschiedenis in Hongarije. In crisistijden wisten de
Hongaren het land te verdedigen dankzij hun paarden. Nu is het vooral een mooie
manier om de natuur in te trekken. De manege van Dunaalmás ligt dicht bij het park
en biedt de mogelijkheid om zowel in de bak als buiten te rijden.

Kijk online verder
Er zijn nog veel meer leuke tips en trips op
landal.nl/tsjechië en landal.nl/hongarije.
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Landal Marina Lipno
Zuid-Bohemen Tjechië
Lipno nad Vltavou 310

Parktip
De schilderachtige steegjes in
het schitterende stadje Český
Krumlov met het historische
centrum dat sinds de Middeleeuwen
onveranderd is gebleven, staan
op de werelderfgoedlijst
van de UNESCO.

Sprookjesachtige vakantie-ervaringen
Midden in Zuid-Bohemen, direct aan het Lipnomeer, ligt dit
autovrije park met boulevard, jachthaven en bootverhuur.
U zult versteld staan van het landschap, de veelzijdige
buitenactiviteiten en de talloze prachtige stadjes, kastelen
en burchten.
Nieuw! Alle woon- en slaapkamers zijn compleet gerenoveerd
l	Active

park Lipno met veel buitenactiviteiten: klimpark, bikepark
en boomkroonpad
l	Mobiel water-funpark op het Lipno-meer in juli en augustus
l	Verhuur van mountainbikes, zeil- en motorboten bij het park
l Overdekt zwembad (tegen betaling) met bubbelbad en peuterbad

Genieten van de wintersport? Dat kan op dit park.
Kijk voor meer informatie op landalskilife.nl.
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Kijk online verder

Alles op een rij

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/marinalipno.

Faciliteitenwijzer pagina 18-19
Accommodatiewijzer pagina 26-27

Landal Residence Duna
Centraal Transdanubië Hongarije
Új utca 20, Dunaszentmiklós

Geschiedenis, cultuur én natuur
In het hart van een wijnstreek, bij de Donau ligt dit
comfortabele vakantiepark. Hier geniet u van heerlijke
rust, een prettig klimaat en fascinerende uitstapjes, zoals
naar Boedapest of Wenen. Kinderen leven zich uit in het
buitenbad, de speeltuin of in de kinderclub. Volwassenen
zijn actief op het multifunctioneel sportveld en de
tennisbaan.
l	Rustige

en zonnige ligging met fraai uitzicht bij het beschermde
natuurgebied en de bergen van Geresce
l	Comfortabele appartementen met hotelservice (halfpension,
opgemaakte bedden)
l	Divers sportief en cultureel aanbod
l	Watersportmogelijkheden op de Donau (ca. 5 km) en het
Tata-meer (ca. 8 km)

Parktip
Wilt u eens het proces van druif
tot wijn meemaken? Bezoek dan
het gerenommeerde wijngoed
Hiltop dat al diverse prijzen in
ontvangst mocht nemen. Een
wijnproeverij hier is echt
een must.

Contact Center

Kijk online verder

Het Contact Center is bereikbaar via
0900-8842 (€ 1,- per gesprek).

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/residenceduna.
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Imposante bergen
en kristalheldere meren
in Oostenrijk

IJsgrotten en indrukwekkende watervallen vormen
prachtige verrassingen langs de wandelpaden.
Kristalheldere meren nodigen uit om te surfen of te
zwemmen. En sportievelingen vinden uitdaging in de
natuur met klimmen, kanoën, mountainbiken
of ‘downhill racen’. Liever actief in de sneeuw?
Oostenrijk biedt prachtige bergbanen,
Brandnertal
Innsbruck
130
schitterende pistes en loipes.
131 Chalet Matin
132 Hochmontafon
Het kan niet op!

Wenen
Salzburg
133

Rehrenberg

Kaprun
134

Trebesing

Katschberg

135

Bad Kleinkirchheim
Klagenfurt

128

Oostenrijk

Roland Pernkopf
General Manager
Landal Katschberg
	
“ Te midden van meren,
bergen en natuurlijke
landschappen is er
qualitytime voor groot
„
en klein.

TIP 1 Prachtig uitzicht
Rij dwars door het adembenemende
landschap van de Alpen over de
Großglockner Hochalpenstraße.
Hoogtepunt is het uitzicht op de
hoogste berg van Oostenrijk en de
indrukwekkende gletsjer bij de
Franz-Josef-Höhe. Natuurvrienden
halen hun hart op in het Nationaal
Park Hohe Tauern.

TIP 2
Uniek Alpenstadje
Maar liefst drie dalen omgeven
het schitterende karakteristiek
gelegen Bludenz. De middeleeuwse gangen en smalle straatjes
van dit unieke Alpenstadje zijn
het decor voor het grootste
chocoladefestival ter wereld dat
elk jaar in juli plaatsvindt.

TIP 3 Sprookjesachtig
Opstappen! De Taca-Tuca-Traktor vertrekt voor de bijzondere
sprookjeswandeling van Trebesing. De 3 kilometer
lange tocht zit vol belevenis en avontuur én gaat
over de langste hangbrug van de Alpen. Kinderen
genieten van de sprookjesfiguren en knuffelen
pony‘s en andere dieren.

TIP 5
Koudbloedige kruipers
Wie is net zo stoer als
Freek Vonk? Liefhebbers
van reptielen leren de
wereld van hagedissen,
krokodillen, vogelspinnen, schorpioenen en
schildpadden nóg beter
kennen in Reptilienzoo
Nockalm.

TIP 4
Varen op grote hoogte
Altijd al willen varen op 2.000 meter hoogte tussen
schitterende bergtoppen? Het kan op het Silvretta-meer,
het hoogst gelegen meer in Europa waar motorboten zijn
toegestaan.

Kijk online verder
Er zijn nog veel meer leuke tips en trips op
landal.nl/oostenrijk.
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Landal Brandnertal
Vorarlberg Oostenrijk
Tschengla 3, Bürserberg

Een onvergetelijke vakantie met
het hele gezin
Gelegen op het zonovergoten hoogplateau Tschengla
is dit park in de zomer én de winter ideaal voor
vakantiegangers. Het vakantiepark ligt direct naast
de stoeltjeslift, het uitgestrekte wandelgebied en het
avontuurlijke bikepark. Aan u de keuze!
l	Overdekt

Parktip
Geniet tijdens de panoramatour
met de Tschengla-expres van het
schitterende uitzicht op het
bergplateau en de aangrenzende
bergen. Een must voor het
hele gezin!
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l
l
l

binnenzwembad en ontspanningsruimte met
panoramablik
Bikepark Brandnertal direct bij het park
Restaurant met panoramaterras
Divers sport- en activiteitenprogramma

Genieten van de wintersport? Dat kan op dit park.
Kijk voor meer informatie op landalskilife.nl.

Kijk online verder

Alles op een rij

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/brandnertal.

Faciliteitenwijzer pagina 18-19
Accommodatiewijzer pagina 26-27

Landal Chalet Matin
Vorarlberg Oostenrijk
Matin 43, Bürserberg

Parktip
Het streekmuseum
‘Paarhof Buacher’ dat gehuisvest
is in een meer dan 300 jaar oud
‘Walser’-huis, laat zien hoe de
boeren in de bergen vroeger
hebben geleefd en
gewerkt.

Tijd om te ontspannen
Het pittoreske bergdorpje Bürserberg is perfect voor
stellen en iedereen die van de rust geniet. Het schitterende
panorama van de bergen is indrukwekkend. Door de
authentieke sfeer van het dorp en de rustige ligging is
uw ontspannen verblijf in de Alpen gegarandeerd.
Comfortabel ingerichte en ruime appartementen
Ook geschikt voor een langer verblijf
l	Gratis gebruik van de faciliteiten op Landal Brandnertal
l Gratis wifi
l
l

Genieten van de wintersport? Dat kan op dit park.
Kijk voor meer informatie op landalskilife.nl.

Contact Center

Kijk online verder

Het Contact Center is bereikbaar via
0900-8842 (€ 1,- per gesprek).

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/chaletmatin.
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Landal Hochmontafon
Vorarlberg Oostenrijk
Gargellen 50, Gargellen

Parktip
Er zijn talloze wandelwegen in
Montafon voor het hele gezin.
Geniet samen van de ‘Schmuggi
Luggi’ in Gargellen, het Golmi-
ontdekkingspad bij de Golm
of het Zilverpad bij de
Kristberg.

Volop uitdaging in een natuurparadijs
Actief sporten in Montafon: klimmen, wandelen,
mountainbiken, zwemmen en golfen behoren tot het
vaste aanbod in de regio. Na een dag vol belevenissen
is het heerlijk ontspannen op het park dat schitterend
op de berghelling ligt.
l	Schitterend

gelegen tegen een zonovergoten helling op 1420 m
boven de zeespiegel
l	Kinderen van gasten mogen gratis deelnemen aan de activitei
ten van de Family Fun Club
l	Overdekt binnenzwembad met kleuterbad en bubbelbad
l	Sauna/meerkleuren-biosauna, massages

Genieten van de wintersport? Dat kan op dit park.
Kijk voor meer informatie op landalskilife.nl.
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Kijk online verder

Alles op een rij

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/hochmontafon.

Faciliteitenwijzer pagina 18-19
Accommodatiewijzer pagina 26-27

Landal Rehrenberg
Salzburger Land Oostenrijk
Glemmer Straße 260, Viehhofen

Parktip
Een wandeltocht door
de Seisenbergklamm is een
spectaculair natuurschouwspel
voor het hele gezin. Dit uitstapje
is ook een ideaal tussenstation
bij een fietstocht op het
Tauern-fietspad.

Sporten en skiën met een prachtig uitzicht
Geniet het hele jaar rond van de mooiste activiteiten:
zwemmen, bergwandelen, mountainbiken, gletsjerskiën
of raften. Op het park vermaakt klein en groot zich
met speelplaatsen, een springkussen, een hazenveld,
de klimwand en het multifunctioneel sportveld.
l	Saunaruimte

en verwarmd openluchtzwembad
buitenactiviteiten zoals wandelen, watersport, quad
rijden enz.
l	Gletsjer Kitzsteinhorn met panoramaplatform, zomerski en
zomer-ijsarena
l	Gratis gebruik van de tennisbaan op 600 meter van het park
l	Talrijke

Genieten van de wintersport? Dat kan op dit park.
Kijk voor meer informatie op landalskilife.nl.

Contact Center

Kijk online verder

Het Contact Center is bereikbaar via
0900-8842 (€ 1,- per gesprek).

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/rehrenberg.
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Landal Katschberg
Karinthië Oostenrijk
Katschberghöhe 38, Rennweg

Parktip
Geniet van de tocht met het
boemeltreintje naar de visvijver.
De gevangen vis smaakt extra
goed in de Kochlöffel-hut.
Vervolgens gaat u verder
met de beek-belevenisroute.

Actief op vakantie met het hele gezin
Volop vakantiepret het hele jaar door. Dát is op dit park
gegarandeerd met de speeltuinen voor grote en kleine
kinderen, en het bijzondere outdoorprogramma met de
vele wandel- en mountainbikeroutes in het ongerepte
berglandschap.
Veelzijdig Fun & Entertainment-programma voor jong en oud
Overdekt zwembad met peuterbad en terras met ligbedden
l	Hoofdgebouw met parkreceptie, minishop en Café Bar
l Bollo Club, speeltuin, trampoline en kinder-zomerrodelbaan
l
l

Genieten van de wintersport? Dat kan op dit park.
Kijk voor meer informatie op landalskilife.nl.
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Kijk online verder

Alles op een rij

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/katschberg.

Faciliteitenwijzer pagina 18-19
Accommodatiewijzer pagina 26-27

Landal Bad Kleinkirchheim
Karinthië Oostenrijk
Maibrunnenweg 16, Bad Kleinkirchheim

Uitzicht op de toppen van Nationaal Park
Nockberge
Gelegen op de zonzijde van de Alpen, aan de dorpsrand, ligt
dit gezellige vakantiepark. Volop waterpret bij het raften of
bij het Millstätter meer. Mountainbiken, een wandeltocht via
karakteristieke berghutten, ontspannen in de thermen of
heerlijk golfen, behoort hier tot de mogelijkheden.
Overdekt zwembad met peuterbad
Fun & Entertainment-programma (juni tot september, december
tot maart)
l	Speeltuin, waterspeeltuin, tennisbaan, beachvolleybalveld en
trampoline
l Gezellige restaurants en winkels in de directe omgeving
l
l

Genieten van de wintersport? Dat kan op dit park.
Kijk voor meer informatie op landalskilife.nl.

Parktip
Ontdek de omgeving met het
Actief Karinthië arrangement.
U krijgt o.a. toegang tot musea,
boottochten en bergtreintjes.
En bij aankomst zijn uw
bedden opgemaakt.

Contact Center

Kijk online verder

Het Contact Center is bereikbaar via
0900-8842 (€ 1,- per gesprek).

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/badkleinkirchheim.
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Adembenemende
vergezichten en
Zwitserse gastvrijheid

Canyoning of klimmen in de bergen,
genieten van een romantische boottocht
met een historische raderstoomboot of
met een bergbaan naar de toppen van de
Alpen voor een adembenemend uitzicht?
Zwitserland heeft het allemaal.
Relaxen doet u in de thermen en voor
wintersporters liggen de geprepareerde
pistes klaar.

Zürich

Bern

Lausanne

Luzern

138

Alpine Lodge Lenzerheide

139

St. Moritz
Locarno

136

Vierwaldstättersee

Zwitserland

Michelle Mäder
Medewerker
Sales & Events
Landal Alpine Lodge
Lenzerheide

TIP 1
Cultuur in Luzern

“Zwitserland staat bekend
om de ultieme gastvrijheid.
Ervaar de Alpen. Hoge
pieken en fascinerende
panorama‘s, maar ook
uitstekende watersport
faciliteiten en activiteiten
„
voor kinderen.

Het schilderachtige Luzern ligt
prachtig aan het Vierwoudstedenmeer,
tussen de bergen Pilatus en Rigi. Niet
te missen is de ‘Kapellbrücke’,
een van de oudste overdekte houten
bruggen ter wereld. En neem ook eens
een kijkje bij het leeuwenmonument en
de watertoren.

TIP 2
Klimroute
Klimmen én wandelen,
dat is de boeiende combinatie van
klimroute Senda Ferrada.
Bedwing de hoge verticale
bergwand en wandel verder op
de bergruggen. En dat allemaal
op een hoogte van
3.159 meter!

TIP 3
In het wild
In natuur- en wildpark Goldau leven ruim
honderd diersoorten midden in een indrukwekkend en ongerept landschap. Van
hertenoorten en moeflon-schapen tot
wolven, lynxen, beren en roofvogels.
Bezoekers kunnen de dieren
van dichtbij bekijken.

TIP 5
TIP 4
Heidi
Een uitstapje naar het beroemde
Heidi-dorpje ‘Dörfli’ staat zeker op
de to-dolijst van grote en kleine
Heidi-fans. Wandel via het Heidihuis naar de geitenstal, de dorpswinkel en nog veel meer.

Luxe in St. Moritz
Iedereen is even een VIP in het
exclusieve St. Moritz, ook wel de
‘feestzaal van de Alpen’ genoemd.
In deze stad hoog in de bergen schijnt
gemiddeld 322 dagen per jaar de zon.
Op de vier schitterende golfbanen
kunnen golfers hun geluk niet op.
Hier is het echt luxe genieten.

Kijk online verder
Er zijn nog veel meer leuke tips en trips op
landal.nl/zwitserland.
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Landal Vierwaldstättersee
Vierwaldstättersee Zwitserland
Dorfstraße 10, Morschach

Parktip
Neem een kijkje op de belevenis
boerderij (Erlebnis-Hof) als de
koeien worden gemolken.
Geniet de volgende dag van
de kakelverse kippeneieren
bij het ontbijtbuffet.

Wellness, sport en pret voor de kids
Het park en de omgeving bieden u een veelzijdige keuze
aan outdooractiviteiten voor het hele gezin, onder andere
de belevenisboerderij met manege, zorgt voor veel plezier.
Het indrukwekkende berglandschap en het betoverende
Vierwoudstedenmeer vormen hierbij het perfecte decor
voor uw vakantie.
Nieuw! Flying Fox-terrein met 18 platforms en een fantastisch
uitzicht op het meer en de bergen
l	Zwemparadijs

met overdekt en openluchtzwembad, glijbaan
en ligweide
l Wellnesscomplex met een groot thermen- en saunalandschap
l Ruime keuze uit in- en outdoor recreatiefaciliteiten waaronder
	paardrijden, indoor klimwand, kartbaan, fitnesscentrum,
bowling
l Restaurants met Zwitserse en Italiaanse keuken en een
restaurant met panorama-uitzicht

Genieten van de wintersport? Dat kan op dit park.
Kijk voor meer informatie op landalskilife.nl.
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Kijk online verder

Alles op een rij

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/vierwaldstattersee.

Faciliteitenwijzer pagina 18-19
Accommodatiewijzer pagina 26-27

Landal Alpine Lodge Lenzerheide
Graubünden Zwitserland
Dieschen sot 18, Lenzerheide

Parktip
Houten banken, plaids,
kussens, open haard en dierenhuiden. Beleef het Alpen-gevoel
in berghut Berghüttli op het
dorpsplein.

Zonnige ligging en Zwitserse gastvrijheid
Dit exclusieve vakantieresort combineert het avontuur
in de bergen met de Zwitserse gastvrijheid en service.
Het resort heeft betoverende uitzichten op de Bündner
Alpen en ligt vlak bij het dorp en de Heidsee. Dé ideale
uitvalsbasis voor diverse activiteiten in zomer en
winter.
l	Zwemmen

en watersporten in Heidsee, vlak bij het park
overdekt zwembad met bruisbank, relaxruimte en
peuterbad
l	Kindvriendelijk park met kinderclub en kinderopvang
l Haute cuisine, traditionele Zwitserse specialiteiten, lounge
l	Stijlvol

Genieten van de wintersport? Dat kan op dit park.
Kijk voor meer informatie op landalskilife.nl.

Contact Center

Kijk online verder

Het Contact Center is bereikbaar via
0900-8842 (€ 1,- per gesprek).

Meer inspiratie, informatie, actuele prijzen, foto’s en
video’s vindt u op landal.nl/alpinelodgelenzerheide.
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Genieten van een
onvergetelijke vakantie
Niets geeft zoveel nieuwe energie als een vakantie in de sneeuw. De hele dag actief op de ski’s,
wandelen door een prachtig besneeuwd landschap of genieten van een unieke tocht per
arrenslee. Hoe u uw dag ook invult, in de sneeuw is het genieten. Beleef ook zo’n onvergetelijke
wintersportvakantie op de mooiste plekken bij Landal Ski Life.
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Een topvakantie in de
mooiste wintersportgebieden
Het is de droom van iedere wintersportliefhebber: ‘s ochtends wakker worden vlak bij
of zelfs aan de piste, met een fantastisch
uitzicht over de besneeuwde bergtoppen.
Gun uzelf zo’n unieke ervaring. In het hart
van de mooiste skigebieden in Oostenrijk,
Zwitserland, Duitsland en Tsjechië kunt u
kiezen uit elf parken.

Dikke pret in de sneeuw
Kinderen hebben de tijd van hun leven
bij Landal Ski Life. Op de ski’s, op de slee:
ze krijgen geen genoeg van de sneeuw.
In het kinderskiland leren ze spelenderwijs
skiën op de oefenpiste terwijl papa en
mama hun vorderingen volgen vanaf het
terras of intussen zelf de pistes verkennen.

“Samen met onze vriend Boll

o op de piste.”

Door Petra

Logeren aan de piste
Elke ochtend wakker worden met op de
achtergrond het geluid van de pistenbully
die de sneeuw prachtig prepareert.
Of u nu met z’n tweetjes komt of met een
grote groep, voor elk gezelschap is er een
accommodatie die past bij uw wensen.
Gezellig en zeer compleet ingericht, zodat
het u aan niets ontbreekt.

Dit is echt genieten

NEDERLAND

BELGIË

Als de skiliften aan het einde van de middag
sluiten en de laatste afdaling is gemaakt,
is het tijd voor ontspanning. Sluit de dag af
Salztal Paradies
in de après-ski met een glas glühwein, ga
Winterberg
gezellig tafelen, of geniet van een heerlijk
moment voor uzelf in de sauna of
het kruidenbad en trek wat
DUITSLAND
TSJECHIË
baantjes in het zwembad.
Marina Lipno

“Sneeuw en zon, het is

Door Chantal

OOSTENRIJK
Vierwaldstättersee

ZWITSERLAND
Alpine Lodge Lenzerheide

Brandnertal
Chalet Matin
Hochmontafon

hier geweldig”

Rehrenberg
Katschberg
Bad Kleinkirchheim

Meer informatie
en reserveren?

landalskilife.nl
of bel 0900-8488

(€ 1,- per gesprek)
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Goed om te weten
Landal GreenParks

Uw aankomst en vertrek
Op de parken gelden standaard aankomst- en vertrekdagen
en -tijden (tenzij anders aangegeven).
Een weekend: 	begint vrijdag 15.00 uur en eindigt maandag
10.30 uur (3 nachten).
Een midweek:	begint maandag 15.00 uur en eindigt vrijdag
10.30 uur (4 nachten).
Een week:
begint vrijdag 15.00 uur en eindigt vrijdag
	10.30 uur (7 nachten) of van maandag
15.00 uur tot maandag 10.30 uur (7 nachten),
tenzij anders aangegeven.
Bij aankomst kunt u uw accommodatie vanaf 15.00 uur
betrekken.

Goed om te weten voor het reserveren

Eenvoudige betaling

Schoonmaakkosten
Elektriciteit, gas, water en verwarming
l	
Het eerste kinderbedje (exclusief bedlinnen) en kinderstoel,
indien standaard aanwezig in de accommodatie
l	
Toegang tot (overdekte) zwembad (indien aanwezig)
(m.u.v. Landal Village l’Eau d’Heure en
Landal Marina Lipno, tegen betaling)
l BTW

Op landal.nl kunt u gemakkelijk reserveren en betalen.
Na een telefonische reservering kunt u het bedrag
overmaken via een (elektronische) overschrijving. U ontvangt
na uw reservering een bevestiging. De aanbetaling
bedraagt 30% van de totale reissom. Deze dient u binnen
14 dagen na reservering te betalen. De aanbetaling voor een
campingplaats is 50% van de totale reissom. Acht weken
voor uw aankomstdatum dient het volledige bedrag
(restantbedrag van de totale reissom) te zijn voldaan.
Voor reserveringen binnen acht weken voor aankomst,
dient de totale reissom in één keer te worden betaald.

Niet bij de huur inbegrepen

Algemene voorwaarden

Verplichte bijkomende kosten:
l Reserveringskosten € 25,l	
Bedlinnen € 7,95 per persoon per verblijf en kinderbed
linnen € 6,75 per kind per verblijf
l	
Toeristenbelasting vanaf € 0,- tot € 3,30 per persoon
per nacht (onder voorbehoud van gemeentelijke
wijzigingen). Dit bedrag is per park verschillend.

De voorwaarden die van toepassing zijn op onze diensten
en producten vindt u op landal.nl/voorwaarden.
De algemene voorwaarden kunt u ook nalezen op
pagina 144-145.

Bij de huur inbegrepen
l
l

Verschillen in accommodaties
De accommodaties op een groot aantal parken hebben
verschillende particuliere eigenaren. Hierdoor kunnen
onderlinge verschillen voorkomen m.b.t. de inrichting en
de indeling van de accommodaties.

142

Reserveren via internet
Bekijk dag en nacht online de beschikbaarheid en
reserveer direct via landal.nl.

Reserveren per telefoon
Bel 0900-8842 (€ 1,- per gesprek).
Maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 21.00 uur.
Zaterdag, zondag en feestdagen van 10.00 uur tot 15.00 uur.

Annuleringsverzekering
en reisverzekering

Met extra zekerheid
goed voorbereid op
vakantie, dat geeft
een gerust gevoel
Voorkom hoge kosten als er iets mis gaat; kies voor
de voordelige annulerings- en reisverzekering die
door Europeesche verzekeringen wordt aangeboden.

Parktip
Extra voordeel:
u betaalt per
accommodatie
niet per persoon.

Even weg uit de dagelijkse routine en heerlijk genieten in de
natuur. Toch bestaat altijd de kans dat u uw vakantie moet
annuleren of dat er tijdens uw vakantie iets vervelends
gebeurt en u te maken krijgt met onverwachte kosten.
Een passende verzekering is daarom belangrijk.

Annuleringsverzekering

Reisverzekering

De kosten bij annulering kunnen flink oplopen. Als u geen
annuleringsverzekering afsluit loopt dit op tot 100% van
de reissom vanaf 28 dagen voor aankomst. Sluit daarom
een annuleringsverzekering af. Deze is extra aantrekkelijk
omdat iedereen in uw reisgezelschap is mee verzekerd.
De actuele prijzen van de annuleringsverzekering vindt u
op onze site.

Op reis heeft u vaak meer waarde aan bagage bij u dan u
denkt. Ook onderneemt u vaak andere activiteiten dan in
het dagelijkse leven. Het is dan goed om tegen eventuele
kosten verzekerd te zijn voor als het mis gaat, zoals
bijvoorbeeld verlies of diefstal van bagage, aansprakelijkheid
en medische kosten. Er staat 24 uur per dag iemand voor u
klaar voor hulp en advies.

De voordelen op een rij:
l Vergoeding van annuleringskosten
l Vergoeding van ongebruikte vakantiedagen
l U betaalt per wooneenheid en niet per persoon
l Familie in de 3e graad is meeverzekerd
l	
Zeer scherpe premie per accommodatie
(en niet per persoon).

De voordelen op een rij:
l Geen eigen risico op bagage
l	
Bagage niet ouder dan twee jaar is verzekerd tegen
nieuwwaarde
l Schade aan uw verblijf is verzekerd tot maar liefst € 900,l U betaalt per wooneenheid en niet per persoon
l Ligt uw bestemming meer dan 500 km van uw vaste
woning? Dan geldt de dekking niet alleen tijdens het verblijf,
maar voor de gehele reisperiode (één dag voor en één dag
na de geboekte periode).
l	Buitengewone kosten (repatriëring) gezinsleden en twee
verzekerden
l Zeer scherpe premie

landal.nl/annuleringsverzekering

landal.nl/reisverzekering
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Algemene voorwaarden
Thuiswinkel
Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie
(hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de
Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep
Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in
werking per 1 juni 2014.
Uitsluiten herroepingsrecht
Landal GreenParks wijst u erop dat reserveringen die u maakt wettelijk definitief
zijn. Een herroepingsrecht (de zogeheten bedenkperiode) van 14 dagen is niet
van toepassing op overeenkomsten die u sluit met Landal GreenParks.
Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument
producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een
overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten
door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van
een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van
zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die
verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd
worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering
van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen
e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die
aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige
raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het
doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie
van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de
bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org
en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan
consumenten aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer
en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd
systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of
diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of
mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor
communicatie op afstand;
11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden
opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet
ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn
bestelling geen herroepingsrecht heeft;
12. 
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden
gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en
ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: Landal GreenParks B.V. handelend onder de naam/namen:
Landal GreenParks. Vestigings- & bezoekadres: Dr. van der Stamstraat 4,
2265 BC Leidschendam. Telefoonnummer: 0900-8842 (€ 1,- per gesprek)
Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 21:00 uur Vanaf
zaterdag t/m zaterdag van 10:00 uur tot 15:00 uur. E-mailadres: info@landal.nl.
KvK-nummer: 27052417. Btw-identificatienummer: NL802366739B01
Artikel 3 - Toepasselijkheid
1.	Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de
ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand
tussen ondernemer en consument.
2.	Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van
deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de
overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de
algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek
van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.	Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in
afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt
gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische
weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze
dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet
mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,
worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs
elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van
de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen
worden toegezonden.
4.	Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke
product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en
derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in
geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke
bepaling die voor hem het meest gunstig is.
Artikel 4 - Het aanbod
1.	
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder
voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.	Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de
aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is
voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door
de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt
van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de
aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3.	Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is
wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het
aanbod zijn verbonden.
Artikel 5 - De overeenkomst
1.	De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot
stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod
en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.	Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard,
bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst
van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze
aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de
overeenkomst ontbinden.
3.	Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer
passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging
van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige
webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de
ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.	De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of
de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van
al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan
van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit
onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is
hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan
de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.	De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of
digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op
zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier
kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a.	
het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de
consument met klachten terecht kan;
b.	de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het
herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding
inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c.	de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d.	de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of
digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en
de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op
afstand;
e.	de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f.	indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier
voor herroeping.
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6.	In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van
toepassing op de eerste levering.
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij producten:
1.	De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van
een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder
opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument
vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn
reden(en) verplichten.
2.	De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument,
of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de
vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a.	als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft
besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen
derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits
hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke
wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten
met een verschillende levertijd weigeren.
b.	als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of
onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen
derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende
een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem
aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
3.	De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor
levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd
gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer
mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet
tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
4.	De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten
van de overeenkomst.
Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op
een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
5.	Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over
het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft
verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de
oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde
bedenktijd.
6.	Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de
consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum
van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de
dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product
en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in
de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het
product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het
product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel
zou mogen doen.
2.	De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het
product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die
verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product
als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst
alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en
kosten daarvan
1.	Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit
binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor
herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2.	Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid
1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt
hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de
ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument
heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product
terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3.	De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren,
indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform
de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4.	Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het
herroepingsrecht ligt bij de consument.
5.	De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van
het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze
kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te
dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6.	Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat
de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die
niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde
hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de
ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte
van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment
van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
7.	De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de
levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn
gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van
stadsverwarming, indien:
a.	de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over
het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het
modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
b.	de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van
de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming
tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
8.	De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke
levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
a.	hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd
met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het
einde van de bedenktijd;
b.	hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen
van zijn toestemming; of
c.	de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te
bevestigen.
9.	Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle
aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1.	
Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument
op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze
melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2.	De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief
eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor
het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op
de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer
aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot
hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het
product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3.	De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de
consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere
methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4.	Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering
dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de
bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het
herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod,
althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1.	Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen
op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die
zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
2.	Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een
openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten,
digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden
aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt
persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een
veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten,
digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

3.	Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar
alleen als:
a.	de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming
van de consument; en
b.	de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest
zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
4.	Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van
personenvervoer;
5.	Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie,
als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering
is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer,
autoverhuurdiensten en catering;
6.	Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
7.	Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die
niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een
individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een
specifieke persoon bestemd zijn;
8.	Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
9.	Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of
hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de
verzegeling na levering is verbroken;
10.	Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met
andere producten;
11.	Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten
van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden
na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van
schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
12.	Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan
de verzegeling na levering is verbroken;
13.	Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen
hierop;
14.	De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar
alleen als:
a.	de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming
van de consument; en
b.	de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht
verliest.
Artikel 11 - De prijs
1.	Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen
van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens
prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2.	In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten
waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële
markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen
aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3.	
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de
overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke
regelingen of bepalingen.
4.	Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b.	de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen
met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5.	De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie
1.	De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen
aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de
redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum
van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de
ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan
normaal gebruik.
2.	Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen
die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de
nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3.	Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de
consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan
waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de
nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
Artikel 13 - Levering en uitvoering
1.	De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij
het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten
en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2.	
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de
ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3.	Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene
voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen
met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een
andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging
vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts
gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan
uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De
consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten
te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4.	Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de
consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5.	Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de
ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een
vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging:
1.	De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit
daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming
van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van
ten hoogste één maand.
2.	De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan
en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit
daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de
bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen
opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3.	De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
a.	te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een
bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
b.	tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
c.	altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor
zichzelf heeft bedongen.
Verlenging:
4.	Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of
diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een
bepaalde duur.
5.	In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd
is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en
weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde
duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde
overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een
opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6.	Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor
onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde
mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst
strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren
van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7.	Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking
afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of
kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt
automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:
8.	Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de
consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn
van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid
zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
Artikel 15 - Betaling
1.	Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende
voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te
worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of
bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten
van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van
een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de
bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan
50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel
recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling
of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3.	De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde
betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4.	Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is
deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de
ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om
alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van
betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag
de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door
hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen
tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de
volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten
voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
Artikel 16 - Klachtenregeling
1.	De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2.	
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen
bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd,
volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3.	Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van
14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een
klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de
ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht
van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig
antwoord kan verwachten.
4.	Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan
eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org. De
klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar
Thuiswinkel.org gestuurd.
5.	De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven
om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat
een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Artikel 17 - Geschillen
1.	Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze
algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing.
2.	Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstand
koming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze
ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met
inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de
ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel,
Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
3.	Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling
genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan
de ondernemer heeft voorgelegd.
4.	Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12
maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer
indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm
bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
5.	
Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de
Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij
voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.
6.	
Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de
Geschillencommissie , zal de consument binnen vijf weken na een daartoe
door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te
spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen
door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van
de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer
gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
7.	
De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals
deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie
(www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel).
De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van
bindend advies.
8.	De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling
staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze
in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft
beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld
en een einduitspraak is gewezen.
9.	Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of
bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of
het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillen
commissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de
methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie
Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere
erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.
Artikel 18 - Branchegarantie
1.	Thuiswinkel.org staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen
van de Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid
besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan
ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft,
indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven
en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot
maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag
door Thuiswinkel.org aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter
dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het
meerdere heeft Thuiswinkel.org een inspanningsverplichting om ervoor te
zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk
beroep hierop doet bij Thuiswinkel.org en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Thuiswinkel.org. Indien de vordering op de ondernemer
meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering
voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan
Thuiswinkel.org, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de
betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.
Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen
mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden
vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel
1.	Thuiswinkel.org zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in
overleg met de Consumentenbond.
2.	Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op
daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij
toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor
de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.
Thuiswinkel.org, www.thuiswinkel.org, Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede
Postbus 7001, 6710 CB Ede

Algemene voorwaarden
Landal GreenParks
Indien u via internet of telefoon bij Landal GreenParks een reservering maakt, zijn in
aanvulling op de algemene voorwaarden Thuiswinkel, tevens deze aanvullende
voorwaarden van toepassing. Bij reserveringen op andere wijze zijn uitsluitend deze
aanvullende voorwaarden van toepassing.
UITSLUITEN HERROEPINGSRECHT
Landal GreenParks wijst u erop dat reserveringen die u maakt wettelijk definitief zijn.
Een herroepingsrecht (de zogeheten bedenkperiode) van 14 dagen, is niet van
toepassing op de overeenkomsten die u sluit met Landal GreenParks.
1. TOEPASSING
n 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,
reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle accommodaties en camping-
plaatsen en andere faciliteiten, die worden verhuurd door Landal GreenParks
Holding B.V. of aan haar gelieerde ondernemingen (’Landal GreenParks’).
n 1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het begrip ’huurder’ verstaan: de
persoon die met Landal GreenParks een overeenkomst sluit met betrekking tot
huur/gebruik van accommodatie en/of campingplaats. Onder het begrip ’gebruiker’
(hieronder ook wel genoemd gast) wordt verstaan: de huurder en de door de huurder opgegeven personen die gebruik (zullen) maken van de door de huurder
gehuurde accommodatie en/of campingplaats en/of andere faciliteiten. n 1.3 Deze
Algemene Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing
naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Landal
GreenParks wijst alle Algemene Voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u
worden gebruikt van de hand. n 1.4 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende
afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.
2. RESERVERINGEN
n 2.1 Landal GreenParks neemt alleen reserveringen in behandeling van personen
die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn
dan ook niet geldig. n 2.2 Landal GreenParks behoudt zich het recht voor zonder
opgave van redenen afwijkende reserveringen, met name groepen, te weigeren, dan
wel hieraan speciale voorwaarden te stellen n 2.3 Indien Landal GreenParks uw
reservering in behandeling neemt, zendt Landal GreenParks u een bevestiging
tevens factuur binnen 14 dagen na verrichting van de reservering. Deze dient u
direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen
onmiddellijk medegedeeld te worden aan Landal GreenParks. n 2.4 Bent u binnen
14 dagen na verrichting van de reservering niet in het bezit van een bevestiging/
factuur, dan dient u onverwijld contact op te nemen met de reserveringsafdeling, bij
gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan. n 2.5 Tussen
u en Landal GreenParks komt een overeenkomst tot stand op het moment dat
Landal GreenParks de reservering aan u heeft bevestigd. n 2.6 De overeenkomst
betreft huur van accommodaties en/of campingplaats en/of andere faciliteiten voor
recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.
3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST
n 3.1 Indien u, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de
overeenkomst wenst aan te brengen is Landal GreenParks niet verplicht die te
accepteren. Het is ter vrije keuze van Landal GreenParks om te bepalen of en in
hoeverre die wijzigingen door haar worden geaccepteerd. In het geval Landal
GreenParks uw wijzigingen accepteert, zal Landal GreenParks wijzigings-kosten bij
u in rekening brengen. n 3.2 Wijzigingen van aankomstdatum en/of locatie vanaf
28 dagen voor aankomst zijn niet toegestaan. In deze gevallen gelden de
annuleringskosten zoals beschreven in artikel 14. van deze Algemene Voorwaarden.
n 3.3 Indien u na de totstandkoming van een overeenkomst van meer dan één
accommodatie en/of campingplaats het aantal accommodaties en/of campingplaatsen wilt verminderen, gelden de annuleringsvoorwaarden, zoals beschreven in
artikel 14 van onze Algemene Voorwaarden.
4. IN-DE-PLAATSSTELLING
n 4.1 Het is de huurder en andere gebruikers niet toegestaan de accommodatie en/
of campingplaats onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan
anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan,
tenzij anders is overeengekomen met Landal GreenParks. n 4.2 Indien u en
Landal GreenParks zijn overeengekomen dat u en/of één of meer gebruikers worden vervangen, blijft u naast de huurder en/of gebruikers die u en/of andere
gebruikers vervangen hoofdelijk aansprakelijk tegenover Landal GreenParks voor
de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de huursom, de wijzigings
kosten (zie art. 3.1) en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging en
eventuele annuleringskosten.
5. PRIJZEN
n 5.1 U bent aan Landal GreenParks verschuldigd de overeengekomen huurprijs,
zoals vermeld in de bevestiging tevens factuur van de reservering. n 5.2 Van
prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt
indien de bevestiging van de reservering/factuur door Landal GreenParks is
verzonden n 5.3 Alle prijzen zijn, voor zover van toepassing inclusief BTW, tenzij
anders vermeld. n 5.4 Landal heeft het recht prijsverhogingen als gevolg van
tussentijdse aanpassingen van wettelijke regelingen c.q. bepalingen (waaronder,
maar niet beperkt tot BTW, toeristenbelasting, assurantiebelasting) waar
Landal GreenParks geen invloed op heeft, door te voeren en te verrekenen.
6. EXTRA KOSTEN
n 6.1 U/de huurder is behalve de huurprijs ook reserverings- en afhandelingskosten,
bedlinnen en toeristenbelasting verschuldigd. n 6.2 De bijdrage toeristenbelasting
wordt vastgesteld door de betreffende gemeente van de vestigingsplaats van het
park. U/de huurder bent aan Landal GreenParks te allen tijde het door de betreffende gemeente vastgestelde en geldende tarief aan toeristenbelasting verschuldigd.
7. BETALINGEN
n 7.1 Bij reservering dient u een aanbetaling van 30% te doen vermeerderd met de
reserverings-, afhandelingskosten en verzekeringspremies. Betaling van voornoemde bedragen dienen te geschieden binnen 14 dagen na datum van de bevestiging/
tevens factuur van de reservering van Landal GreenParks. Voor een campingplaats
dient 50% van de verschuldigde kosten binnen 14 dagen na datum van de
bevestiging/ factuur aanbetaald te worden. n 7.2 Het restant bedrag van de huurprijs dient te zijn ontvangen door Landal GreenParks uiterlijk 8 weken voor de dag
van aanvang van het verblijf in Landal GreenParks als vermeld in de bevestiging van
de reservering. n 7.3 In afwijking van het voorafgaande dient bij reservering tussen
8 weken en 4 weken voor aanvang van uw verblijf het gehele bedrag (huurprijs
vermeerderd met in 7.1 en 7.2 genoemde kosten binnen 14 dagen na datum van de
bevestiging/factuur) betaald te worden. Bij reservering binnen 4 weken voor aanvang van uw verblijf dient het gehele bedrag (huurprijs vermeerderd met de in
7.1 en 7.2 genoemde kosten) direct te worden voldaan. Als bij aankomst op het park
blijkt dat het bedrag nog niet (volledig) is bijgeschreven op de bankrekening van
Landal GreenParks, dan dient u het (restant van het) bedrag alsnog ter plekke te
voldoen. Bij gebreke van een betaling conform het vorenstaande kan
Landal GreenParks u het gebruik van de accommodatie en/ of campingplaats en/
of andere faciliteit ontzeggen. Indien later mocht blijken dat er door u wel een
betalingsopdracht was gegeven, maar het bedrag bij aankomst nog niet was
bijgeschreven op de bankrekening van Landal GreenParks, dan zal restitutie van het
teveel betaalde achteraf plaatsvinden n 7.4 Bij niet tijdige betaling van de aan u
gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling
in verzuim. In dat geval zal Landal GreenParks u de mogelijkheid bieden het nog
verschuldigde bedrag alsnog binnen 7 dagen te voldoen. Indien betaling ook dan
uitblijft, behoudt Landal GreenParks zich het recht voor de overeenkomst te
ontbinden (annuleren) met ingang van de dag dat de termijn van 7 dagen is verstreken
en bent u aansprakelijk voor alle schade die Landal GreenParks als gevolg hiervan
lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die Landal GreenParks in verband met uw
reservering en de ontbinding heeft moeten maken. Landal GreenParks heeft in ieder
geval het recht om annuleringskosten per accommodatie in rekening te brengen. In
dat geval zijn de bepalingen van artikel 14 van toepassing n 7.5 Landal GreenParks
heeft steeds het recht om vorderingen op u uit welke hoofde dan ook te verrekenen
met de door u uit welke hoofde dan ook betaalde bedragen.

8. AANKOMST EN VERTREK
n 8.1 De gehuurde accommodatie kan op de overeengekomen dag van aankomst
als vermeld op de bevestiging van de reservering, vanaf 15.00 uur worden betrokken.
Op de overeengekomen dag van vertrek als vermeld op de bevestiging van de
reservering dient de accommodatie vóór 10.30 uur verlaten te zijn. Voor een
camping-plaats kunt u op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld op
de bevestiging van de reservering uw plaats vanaf 13.00 uur betrekken en op de
overeengekomen vertrekdag dient u de plaats vóór 12.00 uur vrijgemaakt te
hebben. n 8.2 Indien u de overeenkomst met Landal GreenParks voor langere da
de overeengekomen duur wenst voort te zetten en Landal GreenParks daarmee
akkoord gaat, is Landal GreenParks steeds gerechtigd een andere accommodatie/
campingplaats aan te wijzen. n 8.3 Indien het gebruik van de accommodatie en/of
campingplaats en/of andere faciliteit eerder wordt beëindigd dan op de overeen
gekomen datum, als vermeld op de bevestiging van de reservering, heeft de
huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten
door Landal GreenParks. Indien u een annuleringsverzekering heeft afgesloten en u
voldoet aan de door de verzekeringsmaatschappij gestelde voorwaarden, kunt u
een schadeclaim uit hoofde van eerder beëindigen van uw verblijf rechtstreeks
indienen bij de verzekeringsmaatschappij.
9. REGLEMENTEN
n 9.1 Alle gasten dienen zich te houden aan de door Landal GreenParks voor de
parken vastgestelde regels, vastgelegd in o.a. het Parkreglement en het
Zwembadreglement. Deze Reglementen kunt u bij aankomst opvragen bij de receptie.
n 9.2 Conform de lokale verordeningen is men, desgevraagd, verplicht zich bij de
’check-in’ te legitimeren. Indien de gasten geen legitimatiebewijs kunnen tonen, kan
Landal GreenParks besluiten de gasten niet onder te brengen. n 9.3 Elke
accommodatie mag slechts bewoond worden door het maximaal aantal personen
dat in de brochure voor de desbetreffende accommodatie staat vermeld.
n 9.4 Indien de op het park aanwezige restaurant-, café- en zaalverhuurbedrijven
aan u horecadiensten verlenen of horeca-overeenkomsten met u sluiten, zijn op
deze diensten en overeenkomsten de Uniforme Voorwaarden Horeca van
toepassing. Een exemplaar van deze voorwaarden is op aanvraag bij de receptie
van het park verkrijgbaar. n 9.5 Landal GreenParks behoudt zich het recht voor
wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de faciliteiten van de
parken. Voor het plegen van noodzakelijk onderhoud zult u zonder recht op
vergoeding toestaan dat tijdens uw verblijf aan de accommodatie of overige
faciliteiten werkzaamheden worden uitgevoerd. n 9.6 Uit veiligheids-overwegingen
is het niet toegestaan om tenten bij de accommodatie te plaatsen n 9.7 De huurder
dient de accommodatie bezemschoon op te leveren (dus: geen vuile vaat laten
staan, beddengoed afhalen en opvouwen, keuken, koelkast schoonmaken,
vuilniszak in de container plaatsen). n 9.8 De huurder dient de campingplaats
schoon achter te laten (dus: geen vuilnis op de plaats achterlaten, maar in
vuilniszakken in de container plaatsen). n 9.9 De huurder en gebruikers zijn verplicht
om bij de accommodatie bedlinnen te huren van Landal GreenParks. n 9.10 Bij
overtreding van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen regels,
Parkreglement en/of Zwembadreglement en/of bij Reglementen het niet opvolgen
van aanwijzingen van het personeel heeft Landal GreenParks het recht u, de
huurder en iedere andere gebruiker terstond van het park te verwijderen, zonder dat
restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt. n 9.11 Indien het
parkmanagement ernstig vermoeden heeft dat door de huurder van een
accommodatie in strijd met de wet en/of de openbare orde en/of de goede zeden
wordt gehandeld, is het park-management gemachtigd zich toegang tot de
accommodatie te verschaffen.
10. HUISDIEREN
n 10.1 Afhankelijk van de accommodatie en/of campingplaats worden maximaal
één of twee huisdieren van de huurder of gebruikers door Landal GreenParks
toegelaten. Indien u en/of andere gebruikers huisdieren wensen mee te nemen dient
u dit direct bij reservering op te geven. In dat geval wordt door Landal GreenParks
een toeslag in rekening gebracht aan u, welke door u voldaan zal worden.
Landal GreenParks behoudt zich het recht voor om (zonder opgave van redenen)
huisdieren op het park te weigeren. Huisdieren worden in ieder geval niet
toegestaan op enkele parken, in enkele types accommodaties en op enkele
campings. n 10.2 Huisdieren hebben geen toegang tot waterpartijen, zwembaden,
restaurants, overdekte centrumfaciliteiten en andere openbare gelegenheden
op het park (tenzij ter plaatse anders aangegeven). Huisdieren dienen buiten de
accommodatie te worden aangelijnd. Aanwijzingen ter plaatse dienen te worden
opgevolgd. De huisdieren mogen geen overlast bezorgen aan de overige gasten
n 10.3 Hondenmand dient meegenomen te worden en voor honden/katten is
bescherming tegen vlooien verplicht, zowel druppels, pillen als band volstaan.
n 10.4 Gekooide dieren zijn gratis (wel bij reservering opgeven). n 10.5 Huisdieren
van bezoekers zijn niet toegestaan. n 10.6 Voor het vervoer van dieren naar landen
binnen de EU geldt dat zij in het bezit dienen te zijn van een paspoort volgens
Europees model (vanaf 3 juli 2004). De dieren moeten zijn gevaccineerd tegen
rabiës en identificatie door middel van een chip of tatoeage is verplicht. U bent zelf
verantwoordelijk voor het beschikken over de juiste reisdocumenten die voor uw
bestemming vereist zijn.
11. GEBRUIK ACCOMMODATIE; INVENTARIS
n 11.1 De huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, zijn hoofdelijk
aansprakelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie
en/of campingplaats of elders in het park, gebruik van de accommodatie en/of
campingplaats en de daarin aanwezige apparatuur. n 11.2 Daarnaast zijn de huurder/
gebruiker en degene die de huurder vergezellen, steeds hoofdelijk aansprakelijk
voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of
accommodatie. Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te
worden aan Landal GreenParks en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed,
tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan
schuld van hemzelf, andere gebruikers of een van de leden van zijn gezelschap.
12. INTERNETGEBRUIK
n 12.1 Afhankelijk van de accommodatie en/of campingplaats biedt
Landal GreenParks de huurder/ gebruiker en degene die de huurder vergezellen
toegang tot het internet aan via een WiFi netwerk of via de kabel. n 12.2 De huurder
is verantwoordelijk voor het correcte gebruik van internet alsmede de noodzakelijke
hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen ter ondersteuning
daarvan en maatregelen ter beveiliging van computer of besturingssysteem.
n 12.3 Landal GreenParks is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het
gebruik van internet of als gevolg van storingen in het netwerk. n 12.4 De huurder/
gebruiker en degene die de huurder vergezellen, dienen zich bij het gebruik van
internet te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker
verwacht mag worden en de wettelijke regels te respecteren. Hij zal zich onthouden
van gedrag waarbij overige internetgebruikers hinder ondervinden danwel waarbij
schade wordt toegebracht aan Landal GreenParks in de breedste zin van het
woord. De huurder/gebruiker en degene die de huur- der vergezellen, zullen zich
onthouden van het bezoeken van internet websites die een onrechtmatig karakter
hebben of die niet stroken met de reputatie van Landal GreenParks als aanbieder
van accommodatie en/of campingplaatsen. n 12.5 Bij constatering of het
vermoeden van hinder van derden en/of (overig) internet-misbruik door de huurder/
gebruiker en degene die de huurder vergezellen, heeft Landal GreenParks het recht
zonder nadere aankondiging de toegang tot internet al dan niet geheel te blokkeren.
n 12.6 De huurder vrijwaart Landal GreenParks tegen aanspraken van derden op
vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op Landal GreenParks
zouden kunnen (trachten te) verhalen, voor zover deze aansprak gegrond is op het
gebruik dat door de huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, van
internet is gemaakt.
13. BORGSOM
n 13.1 Landal GreenParks kan van u bij aanvang van het verblijf een borgsom
verlangen. De borgsom bedraagt € 500,- per accommodatie en/of campingplaats,
maar kan als de omstandigheden daartoe aanleiding geven (bijv. groepen) door

Landal GreenParks worden verhoogd. n 13.2 De borgsom dient ter waarborging
van schade en/of kosten -in de meest ruime zin van het woord- die
Landal GreenParks kan lijden bij niet-nakoming van de verplichtingen van de
huurder/ gebruiker en degene die de huurder vergezellen. n 13.3 In het geval de
borgsom niet onmiddellijk wordt voldaan is Landal GreenParks gerechtigd de
huurder en/of andere gebruikers de toegang tot en het gebruik van de accommodatie
en/of campingplaats te ontzeggen. n 13.4 Indien u met betaling van de borgsom in
gebreke blijft is Landal GreenParks bovendien gerechtigd de overeenkomst met
onmiddellijke ingang te ontbinden (annuleren). n 13.5 De borgsom of het eventuele
restant daarvan wordt na verrekening van vorderingen (schade aan inventaris/
accommodatie en/of overige kosten) van Landal GreenParks op de huurder en/of
gebruikers gerestitueerd. Eventuele (verdere) aanspraken op schadevergoeding
worden door deze restitutie niet te niet gedaan.
14. ANNULERINGSKOSTEN
n 14.1 Indien een reservering wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten
verschuldigd. Deze bedragen zijn bij annulering tot 28 dagen voor de dag van
aankomst 30% van het totaalbedrag en bij annulering vanaf de 28e dag voor
aankomst of later het volledige totaalbedrag. n 14.2 U kunt zich tegen annuleringsrisico’s verzekeren door tegelijk met uw reservering een annuleringsverzekering af
te sluiten. n 14.3 Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder
nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering.
15. VOORUIT RESERVEREN
n 15.1 De mogelijkheid bestaat om een reservering te verrichten voor een periode
waarin de tarieven nog niet gepubliceerd zijn. Als aanbetaling dient huurder € 30,vooruit te voldoen, welke aanbetaling met het definitieve bedrag verrekend kan
worden. Indien de voorlopige reservering niet omgezet wordt in de definitieve
reservering vindt restitutie plaats van de aanbetaling
16. OVERMACHT EN WIJZIGING
n 16.1 In het geval Landal GreenParks al dan niet tijdelijk niet in staat is om de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, kan
Landal GreenParks binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de
onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen
(voor andere accommodatie/andere periode etc.). n 16.2 Overmacht aan de zijde
van Landal GreenParks bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen
buiten de wil van Landal GreenParks, daaronder mede begrepen oorlogsgevaar,
personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of
gebeurtenissen. n 16.3 U bent gerechtigd het wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien
u het wijzigingsvoorstel afwijst, dient u dit binnen 14 dagen na ontvangst van het
wijzigingsvoorstel kenbaar te maken. In dat geval heeft Landal GreenParks het recht
de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. U heeft dan recht op
kwijtschelding en/of teruggave van (het reeds betaalde deel van) de huursom.
Landal GreenParks zal alsdan niet gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.
17. OPZEGGING
n 17.1 Landal GreenParks heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de
overeenkomst op te zeggen, indien bij reservering persoonsgegevens van u en/of
andere gebruikers onvolledig en/ of onjuist worden opgegeven. In een dergelijk
geval vindt geen restitutie plaats van de huursom of een gedeelte daarvan.
18. AANSPRAKELIJKHEID
n 18.1 Landal GreenParks aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal (inclusief
diefstal uit bungalowkluisjes en zwembadlockers), verlies of schade van of aan
zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of tengevolge van een verblijf
op één van onze parken en/of de huur/het gebruik van accommodatie en/of
campingplaats en/of andere faciliteiten van Landal GreenParks, tenzij er sprake is
van opzet of grove schuld van Landal GreenParks of (één van) haar werknemers.
n 18.2 Landal GreenParks is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening
of gebreken bij door derden verleende diensten. n 18.3 U bent met de gebruiker
hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie
en/of campingplaats en/of andere eigendommen van Landal GreenParks ontstaan
tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit al dan
niet het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met
uw toestemming op het park bevinden. n 18.4 U vrijwaart Landal GreenParks voor
alle aanspraken terzake van schade van derden die het gevolg zijn van enig
handelen of nalaten van uzelf, andere gebruikers, uw reisgenoten of derden die zich
met uw toestemming op het park bevinden. n 18.5 Bij niet juist gebruik c.q. niet juist
achter laten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de
accommodatie worden extra kosten in rekening gebracht, welke u alsdan verplicht
bent onmiddellijk te voldoen.
19. KLACHTEN
n 19.1 Ondanks de zorg en de inspanning van Landal GreenParks kunt u van
mening zijn dat u een gerechtvaardige klacht heeft met betrekking tot uw
vakantieverblijf. Deze klacht dient u in eerste instantie ter plaatse en direct bij het
management van het park van uw verblijf te melden. Mocht de klacht niet naar uw
tevredenheid worden afgehandeld dan heeft u uiterlijk 1 maand na vertrek uit het
park van uw verblijf de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij:
Landal GreenParks B.V., afdeling Gastenservice, Postbus 175, 2260 AD Leidschendam
of via gastenservice@landal.com o.v.v. reserveringsnummer, NAW-gegevens,
datum verblijf, parknaam en accommodatie-nummer. De klacht zal dan met de
grootste zorg worden behandeld. Mocht ook dit niet tot een bevredigende
oplossing leiden, dan heeft u tot uiterlijk 3 maanden na vertrek uit het park de
gelegenheid de klacht te laten behandelen door de Geschillencommissie Recreatie
in Den Haag dan wel de klacht voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde
rechter. De beslissing van deze commissie heeft de kracht van een bindend advies.
20. TOEPASSELIJK RECHT
n 20.1 Op de overeenkomst tussen u en Landal GreenParks is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
21. REISDOCUMENTEN
n 21.1 U bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de geldige
reisdocumenten die voor uw bestemming zijn vereist. Landal GreenParks aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet in het bezit zijn
van de juiste reisdocumenten.
22. PRIVACY
n 22.1 Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden opgenomen in een bestand.
Dit bestand is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te
Den Haag. Het gegevensbestand wordt gebruikt voor onze gastenadministratie.
Deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt om gerichte informatie en aanbiedingen over onze en aanverwante producten en diensten te geven, zowel door
onszelf als door derden. Dit betreft onder meer ook de producten en diensten van
de verschillende bedrijfsonderdelen van Wyndham Worldwide, waarvan
Landal GreenParks deel uitmaakt. Om deze informatie en voordeelaanbiedingen
zoveel mogelijk op uw interesse af te stemmen, kunnen wij uw gegevens laten
combineren met bij andere bedrijven bekende gegevens. n 22.2 Op uw verzoek
zullen wij uw gegevens verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen, ingeval de
gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat u geen
gebruik meer kunt maken van (een deel van) onze diensten. U heeft het recht om
ons te verzoeken, u mede te delen of persoonsgegevens die op u betrekking
hebben, worden verwerkt. n 22.3 Indien u geen prijs stelt op het toezenden van
interessante informatie of aanbiedingen, kunt u ons dat laten weten door een
kaartje te sturen aan: Landal GreenParks B.V. afdeling Adressenbeheer,
Postbus 175, 2260 AD Leidschendam of een e-mail naar info@landal.com.
23. ALGEMEEN
n 23.1 Landal zal haar correspondentie digitaal verzenden, tenzij dit niet mogelijk
blijkt. n 23.2 Kennelijke druk- en zetfouten binden Landal GreenParks niet.
n 23.3 Met deze algemene voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties.
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Klaar voor een
echte mannendag

Onze campings:
44
31

Kamperen midden in de natuur

Esonstad

Wakker worden van fluitende vogels, wegdromen bij een
boek, een duik nemen in het zwembad, terwijl de kinderen
zich vermaken met hun nieuwe vriendjes.

Sluftervallei

Rabbit Hill 65
Coldenhove

117

68

Wirfttal
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Sonnenberg

Kamperen bij Landal Camping is volop genieten van het buitenleven
gecombineerd met alle faciliteiten die u van Landal GreenParks
gewend bent. Kies voor een campingvakantie aan het water op Texel of
in Friesland, of geniet van de prachtige bossen op de Veluwe of in de
Duitse Moezel en Eiffel. Wilt u liever luxe kamperen? Bekijk dan eens
de stacaravans, safaritenten of woodlodges.

Warsberg

landalcamping.nl
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of bel 0900-8842 (€ 1,- per gesprek)

Air Miles

inwisselen voor korting
Bent u Air Miles spaarder? U kunt uw gespaarde Air Miles
inwisselen tegen een extra korting op uw verblijf bij
Landal GreenParks. De korting wordt berekend over de
actuele prijzen. Kijk op www.landal.nl/airmiles voor meer
informatie, het complete aanbod en wisselende, scherpe
aanbiedingen. Of bel met het Contact Center op
0900-8842 (€ 1,- per gesprek).

Landal GreenParks maakt deel uit van
Wyndham Vacation Rentals, de grootste aanbieder
van vakantieverblijven ter wereld met meer dan
90.000 accommodaties. Naast Landal GreenParks
zijn ook Landal Villa Select, Novasol, ResortQuest,
James Villas, cottages4you en Hoseasons onderdeel
van Wyndham Vacation Rentals.

landal.nl/airmiles

wyndhamrentals.com

Landal GreenParks Cadeaucheque
Met de Landal GreenParks Cadeaucheque kunt u iemand
een (deel van het) verblijf op één van onze parken cadeau
doen. De cheques zijn er in waardes van € 25,- en € 50,en zijn geldig bij alle parken van Landal GreenParks.
Meer informatie kunt u vinden op landal.nl/cadeaucheque
of bel 0900-8842 (€ 1,- per gesprek).
landal.nl/cadeaucheque

Colofon
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belangen - milieu, mens en economie
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- evenwichtig afgewogen.

Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.
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landal.nl

of bel 0900-8842
(€ 1,- per gesprek)
Maandag t/m vrijdag van
09.00 tot 21.00 uur.
Zaterdag, zondag en feestdagen
van 10.00 tot 15.00 uur.

