Omgevingsinformatie
Paardrijden

Markten

De Veluwe is het grootste laaglandnatuurterrein van Noordwest-Europa en daardoor zeer geschikt
voor een mooie buitenrit te paard door de natuur. Manege Belvedère is een kleinschalige manege
in Nunspeet. De manege heeft ook een buitenbak. De duur van de ritten varieert van 1 uur tot 5
uren. Ook is het mogelijk een picknickrit te maken deze duurt 5 uren en is inclusief lunch. Voor
reserveringen kunt u het beste even bellen met tel: 0341-25 44 35, mobiel: 06-54 99 54 36 Manege
Bélvédere, Bélvéderelaan 24, Nunspeet.
Apeldoorn: Biologische Boerenmarkt, Leienplein, donderdag van 09.00 - 14.00 uur
Stoffenmarkt, Markplein, maandag van 08.30 - 13.00 uur
Elburg Weekmarkt, dinsdag 08.00 - 12.00 uur
Harderwijk Weekmarkt, Kloosterplein, zaterdag 08.30 – 13.00 uur
Nunspeet Weekmarkt, donderdag 08.00 - 12.30 uur

Walibi World

Biddinghuizen. Walibi World is een park voor jong en oud. Het attractiepark ligt op een paar
kilometer afstand van onze camping. U kunt hier naar hartelust genieten in de diverse achtbanen
en andere attracties. U hart gaat sneller kloppen na een rit in de Robin Hood. U kunt zich er een
dag heerlijk vermaken met de diverse attracties.

Dolfinarium

Harderwijk. Ontmoet dolfijnen, walrussen, zeehonden en zeeleeuwen in het Dolfinarium en geniet
er van spetterende shows en voorstellingen. Het Dolfinarium is gevestigd in Harderwijk. U kunt bij
de receptie informatiefolders en gereduceerde entreekaarten voor Walibi en het Dolfinarium
verkrijgen.

Kijktuinen

Nunspeet. Iedereen die van bloemen houdt moet even een bezoekje brengen aan de Kijktuinen in
Nunspeet. Een oppervlakte van bijna 4,5 hectare tuinplezier. U kunt er heerlijk wandelen en
genieten van de mooi aangelegde tuinen. Ook kunt u rustig op een bankje genieten van de rust en
pracht die de Kijktuinen u bieden. Het is een bron van informatie voor u eigen tuin.

Dierenpark Amersfoort

Dierenpark Amersfoort heeft bijna 130 diersoorten in haar collectie. De dieren worden ingedeeld in
zeven groepen; de zoogdieren, de amfibieën, de reptielen, de vissen, de insecten, de spinnen en
de vogels. In Dierenpark Amersfoort zie je alle dieren van heel dichtbij. Je staat vaak letterlijk neus
aan neus met niets minder dan een glazen wand tussen jou en de dieren. Bij de lange giraffen op
de Savanne sta je op dezelfde hoogte en kijk je recht in hun grote ogen. In de Stad der Oudheid zie
je krokodillen, bavianen en de indrukwekkende tijgers.

Zwaluwhoeve

In het wellnessresort de Zwaluwhoeve bent u aan het juiste adres voor rust, ruimte en
ontspanning. Dit resort heeft een uitgebreide keuze aan mogelijkheden op het gebied van sauna,
beauty en andere wellness onderwerpen. Gedurende het gehele jaar heeft de Zwaluwhoeve mooie
aanbiedingen en arrangementen.

Dierenpark Wissel

Epe. Ontmoet bijzondere dieren tijdens de ontdekkingstocht door Dierenpark Wissel. Kom oog in
oog te staan met behendige klimmers, parmantige vogels en kleine rovers. In het bosrijke park
leven maraboes, dwergnijlpaarden, flamingo’s, en kraanvogels in natuurlijke leefgebieden. Vanuit
de hoge bomen kijken kleine panda’s, doodshoofdapen en beermarters nieuwsgierig naar
bezoekers.

