
Complete 
én kleinschalige 
ANWB Topcamping

DE 10 LEUKSTE 
VAKANTIETIPS
OP EN RONDOM DE LUTTENBERG

Wie zijn 
Verna, 
Madonna 
en Kyra?

Waterpret en Wellness
Ontspannen in zwembad en sauna

Alle actuele informatie 
bij de hand? 

BIJ VAKANTIEPARK DE LUTTENBERG IS ELKE DAG EEN VAKANTIEDAG!
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Welkom op vakantiepark de Luttenberg



Vakantiepark de 
Luttenberg is écht 
uniek door haar 
gemoedelijke en 
kleinschalige opzet. 
Voorzien van een 
binnenbad, buitenbad 
met glijbaan (open 
vanaf Hemelvaart), 
gezellige brasserie, 
wellness faciliteiten, 
sportvelden en 
speeltuintjes.

Ideaal als u met jonge kinderen op vakantie 
gaat: verdwalen is lastig… en de speeltuin 
is zó gevonden! Natuurlijk kunt u in de 
meeste schoolvakanties rekenen op een 
enthousiast animatieteam dat altijd weer 
iets leuks verzint: zelf broodjes bakken 
boven het vuur, ponyrijden, spannende 
speurtochten en nog veel meer.

De ligging op de Sallandse Heuvelrug, 
tegen de bosrand, is daarbij een heerlijk 
startpunt om de mooie omgeving te 
verkennen, met de fiets of wandelend. In 
het voor- en naseizoen weten inmiddels 
veel natuurliefhebbers, levensgenieters 
en wandelaars ons vakantiepark te vinden. 

Gemoedelijke gastvrijheid staat bij ons 
hoog in het vaandel. U bent dus ook altijd 
van harte welkom om een kijkje te komen 
nemen. Koffie zetten we vers voor u!

Team Vakantiepark de Luttenberg

10 x de Luttenberg! 
1. Overdekt verwarmd zwembad met wellness
2. Buitenzwembad met familieglijbaan 
 (open vanaf Hemelvaart, bij mooi weer)
3. Avonturenpark Hellendoorn op 6 km
4. Verwarmd sanitairgebouw met grasdak en kindersanitair
5. Gratis gebruik van vernieuwde tennis- en midgetgolfbaan
6. Professioneel animatieteam
7. Ruime kampeerplaatsen & veel keuze in huuraccommodaties
8. Mooie wandel – en fietsmogelijkheden vanaf het park
9. Gratis WiFi
10. ANWB Topcamping 2017 en Camping Cheque Topcamping 2016

Graag tot ziens!

Welkom op vakantiepark de Luttenberg



Elke dag een vakantiedag!

Waterpret voor 
jong en oud
Een prachtig overdekt zwembad zorgt 
voor gegarandeerd waterplezier, het hele 
seizoen lang. Bij mooi weer schuiven 
we het dak voor u open. Een bubbelbad, 
jetstream, massagestraal en een apart 
kinderbadje maken de pret compleet.

Dubbele pret!

In de zomermaanden is er dubbel zoveel 
plezier te beleven in ons aparte buitenbad, 
met gave familieglijbaan. Benieuwd naar 
de openingstijden van het buitenbad? 
Hou onze website in de gaten!

Tijd voor ontspanning?

Voor de liefhebbers is er een mooie 
sauna en wellness ruimte ingericht. U 
vindt er een Finse Sauna, infrarood sauna, 
stoomcabine, voetbad en relaxruimte, die 
u tegen betaling kunt huren als u met 
meerdere mensen bent.



Volop activiteiten 
en  faciliteiten
• Samen springen op het springkussen
• Nieuwe vriendjes maken bij het zwembad
• Lekker frietjes eten in de Brasserie
• Relaxen in de hangmat bij uw Safaritent
• Ontspannen in de Sauna
•	 Op	de	fiets	naar	Hellendoorn!
•	 Wandelen	over	de	Sallandse	Heuvelrug

Wij doen er dan ook graag alles aan 
om het hele gezin 

dat geweldige vakantiegevoel te bezorgen!



Kamperen op de 
Luttenberg is uniek: 
prachtige plaatsen 

in de glooiing van de 
Sallandse Heuvelrug. 

U heeft de keuze 
uit verschillende 

mooie velden 
(ook autovrij) 

en extra ruime 
kampeerplaatsen. 

Uniek kamperen op de 
Sallandse Heuvelrug

Een feest voor 
kinderen!
Extra leuk is het gave kindersanitair, 
waardoor douchen echt een feestje wordt 
voor de kids!

Trekkershuisje & 
Trekkerskeetje 
Aan het wandelen of fietsen over de 
Sallandse Heuvelrug? Dan zijn onze 
leuke trekkershuisjes en ons gezellige 
trekkerskeetje een echte uitkomst. 

Kamperen bij de 
Luttenberg is altijd 
top geregeld met: 
• Gratis Wifi
• Stroom (10 ampère)
• Eigen waterkraan en afvoer
• Centrale antenne aansluiting
• 100m2 (comfortplaats) 
 of zelfs 175m2-200m2 
 (supercomfortplaats)

Natuurlijk zijn alle 
sanitaire voorzieningen 
lekker fris en compleet: 
• Toiletten, was- en doucheruimtes
• Aparte familiedouches
• Supergaaf kinder sanitair 
• Sanitair voor mindervaliden
• Privé sanitair 
• Chemisch toilet
• Wasserette 

Arrangementen:
Junimaand of Septembermaand al voor  

€ 290,- of € 225,- all-in!

Schoolvakantiearrangement
6 weken met 4 personen 
voor € 995,-

Extra voordelig: 
een eigen seizoenplaats 
al voor € 1.550,-

BEKIJK ALLE EXTRA VOORDELIGE ARRANGEMENTEN ONLINE 
OP WWW.LUTTENBERG.NL!



Verse broodjes voor u gebakken

Lekkere pizza’s, heerlijke dagschotels en natuurlijk veel 
gezelligheid in Brasserie de Luttenberg!

Extra voordelig: 
een eigen seizoenplaats 
al voor € 1.550,-



KAMER
25Bergalow 2 de Luxe

Luxe chalet met extra overkapte zitplaats 
op het terras, eveneens compleet 
ingericht voor 5 personen. Prachtig 
gelegen aan de rand van het park of 
dichtbij alle voorzieningen..

vanaf * 
€ 216,-

* prijs voor midweek in de periode van 8/5 – 22/5, exclusief bijkomende kosten.

Voor iedereen 
een perfect verblijf!
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Bergalow 3

Luxe chalet met overkapt terras, 
eveneens compleet ingericht voor 5 
personen. Prachtig gelegen, dichtbij alle 
voorzieningen.

vanaf * 
€ 180,-

vanaf * 
€ 248,-

vanaf * 
€ 268,-

vanaf * 
€ 196,-

Bergalow 2 

Luxe chalet, keuze uit diverse mooie en 
rustige plekjes op  het park. Een aantal van 
deze chalets zijn uitgerust met babybedje 
en geschikt voor 4 volwassenen en 1 baby. 

Safaritent

Stoer kamperen doet u in een Safaritent. 
Compleet ingericht voor 5 personen en 
buiten voorzien van een houten veranda, 
loungeset en hangmat

Bergalow de Luxe

Extra ruime chalets met luxe interieur en 
ruim aangelegde tuin.



Zwemmen in 
het overdekte 

zwembad

Samen knutselen

Broodjes bakken 
bij het kampvuur

Een drankje op het gezellige terras



Er is altijd wel wat leuks te beleven, 
en voor gezinnen met kleine kinderen 

is de Luttenberg éxtra leuk. 

Springen op de 
airtrampoline

Ponyrijden op Verna, Madonna of Kyra

Van de Familieglijbaan! 

Relaxen in 
de sauna

Elke dag een vakantiedag!



Salland Vakantieland!

10 x een dagje uit! 
1. Avonturenpark Hellendoorn
2. Sallandse Oogstfeesten in augustus
3. Winkelen in het gezellige Zwolle
4.	 De	Flierefluiter,	op	8	km	afstand
5.	 Wildlands	in	Emmen
6. Dinoland in Zwolle
7.	 Landbouwmuseum	De	Laarman	in	Luttenberg
8.	 Dijkman	Klompenatelier	in	Luttenberg
9. Hanzestad Deventer ontdekken
10. Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug

Wandelnetwerk 
Salland
Een stevige wandeling over de Holterberg? 
Lekker uitwaaien in het afwisselende 
waterlandschap langs de IJssel? Dwars 
door de historische Hanzestad Deventer 
en pittoreske dorpen zoals Raalte en 
Wijhe wandelen? Met het Wandelnetwerk 
Salland ontdekt u de mooiste plekken van 
de regio!

Fietsknooppunten 
te over!
Fiets door de bossen en heide naar gezellige 
boerendorpen, langs fraaie boerderijen en 
prachtige landgoederen. Uitwaaien langs de 
IJssel, oversteken via pontjes én genieten 
van de gastvrije Hanzestad Deventer. 
Fiets door de bossen en heide op de 
Sallandse Heuvelrug door naar één van de 
boerderijwinkels of Rustpunten, de gastvrije 
bewoners van Salland ontvangen u graag.

Culinair genieten

Al eens gehoord van het Sallandse Goud? 
Dit zijn heerlijke asperges van Sallandse 
bodem, die u gedurende het voorjaar op 
veel plaatsen lekker vers proeft en koopt. 
Geniet verder van de vele boerenwinkels 
en streekproducten, vers van het land of 
vers bereid!

Dinoland in Zwolle

Avonturenpark Hellendoorn

Tips voor een dagje uit



Stap 1: 
Vul uw aankomstdatum en het aantal nachten in 
en klik op ‘zoek & boek’

Stap 2: 
Kies uw accommodatie of kampeerplaats, ga met uw 
muis over de prijs en zie direct alle prijs informatie. 
Klik op de periode en prijs die u wilt boeken!

Stap 3: 
Kies uw locatie, of ‘ga verder’

Stap 4: 
Vul uw gewenste extra’s in en uw persoonlijke gegevens

Stap 5: 
Bevestig de boeking en betaal veilig & direct online!

Ga naar 
www.luttenberg.nl 
en boek snel & makkelijk online!

BOEK MAKKELIJK ONLINE
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Plattegrond
Hoofdgebouw met: 
Receptie / informatie 
Winkel 
Snackbar 
Brasserie 
Terras 
Dierenweide 
Airtrampoline 
Bibliotheek 
Televisie 
Tennisbaan 
Midgetgolf 
Parkeerterrein inclusief  
2 invaliden parkeerplaatsen 
Recreatieruimte

Milieuplein

Camper serviceplaats

Sportveld, voetbal,  
paardenbak, tafeltennistafel

Grote speeltuin, Jeu de boules

Buitenzwembad en kinderbad

Sanitair B (minder validen en 
wassen en drogen)

Sanitair Molshoop (met privé sanitair / kindersanitair)

Naar het bos

Speeltuintje

Bergalow [2] 94, 97, 103, 104, 114, 125, 126, 329, 330, 
334, 335, 336, 338, 340

Bergalow [2] (4 volwassene + 1 baby) 331, 332, 333

Bergalow [2] De Luxe 34, 35, 41, 43, 50, 54, 55, 56 

Bergalow [3] 28, 29, 31, 32, 82

Bergalow De Luxe (4 en 5 persoons) 37, 42

Safaritent 295 - 310, 337, 339, 341 - 345

Trekkerskeetje 231, 232

Comfortkampeerplaats 134-293, 311-328

Super comfortkampeerplaats 58a - 65b, 68, 69a+b, 
70, 71a+b, 89a+b, 90, 91a+b, 92

Trekkershuisje 218a (2-persoons),  
218b (3-persoons)

Trekkersplek 140, 177, 162, 211, 225, 269

Vacansoleil tenten I-veld 154 - 169 
en Receptie en beheerderstent J 191 en J 192
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Alle actuele informatie 
bij de hand? 

DOWNLOAD ONZE APP!

Deventer

Deventer

Contactgegevens
Vakantiepark De Luttenberg
Heuvelweg 9
8105 SZ Luttenberg
Tel: 0572 – 301405
Internet: www.luttenberg.nl
E-mail: receptie@luttenberg.nl

Routebeschrijving
Volg de A1 (Amsterdam-Hengelo) en neem afslag 24 Deventer-
Oost richting Raalte (N348). Neem de afslag Luttenberg en volg 
daarna de ANWB-borden naar Vakantiepark De Luttenberg.

Bezoek ook ons park in de Betuwe!
Vakantiepark Eiland van Maurik
Eiland van Maurik 7
4021 GG Maurik (Gld.)
Tel: 0344 – 691502
Internet: www.eilandvanmaurik.nl
E-mail: receptie@eilandvanmaurik.nl


