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Van harte welkom op Vakantiepark de Luttenberg. 

U bevindt zich momenteel in het gemoedelijke Salland. 

Hier vindt u rust en gastvrijheid in een natuurlijke 

omgeving. Er is veel aanwezig om van te genieten. 

U heeft zich zojuist gemeld bij de receptie voor een 

verblijf op ons park. Zijn er vragen of suggesties, dan 

kunt u dit melden aan de receptie, wij helpen u graag 

verder. Dit gidsje geeft u alvast belangrijke, leuke en 

nuttige informatie over uw verblijf op ons vakantiepark 

en het geeft u tips voor de omgeving.

Uw gastheer Sander Krosman en de rest van het team 

wensen u een heerlijke tijd op de Luttenberg!

P.S. U kunt ons altijd 

bereiken op 0572-301405!
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AANKOMST KAMPEERDERS
•  De grens tussen twee kampeerplaatsen is over 

het algemeen bepaald door de waterkranen 

of door een heg. Wij verzoeken u om rekening 

met elkaar te houden bij het plaatsen van uw 

kampeermiddel en deze zo ver mogelijk naar 

achteren te plaatsen.

•  De (super) Comfortplaatsen zijn voorzien van een 

vuilwaterafvoer. Aan de zijkant zit een verwij-

derbare dop waar de afvoerslang in gehangen 

kan worden. Helaas zit hier geen stankafsluiter 

tussen, dus raden wij u aan om te controleren 

of de bezoekers voor u de dop weer terugge-

plaatst hebben. Mocht de slang kleiner zijn dan 

de opening, dan adviseren wij u om een doek te 

plaatsen in de opening rondom de slang die de 

eventuele stank dan tegenhoudt. 

•  Elke kampeerplaats heeft een televisieaansluiting. 

U kunt de televisie aansluiten door een cai-kabel 

te plaatsen tussen de tv en de aansluiting in de 

kast. Het kan noodzakelijk zijn om uw tv opnieuw 

zender te laten zoeken. Komt u er niet uit, wij 

helpen u graag.  

•  De stroomkasten zitten niet op slot en zijn kind-

vriendelijk aangesloten. Indien u onverhoopt geen 

stroom heeft, kunt u in de kast kijken of er een 

zekering of aardlekschakelaar is uitgeschakeld. Het 

is aan te raden om eerst alle apparaten uit te zet-

ten voordat u het weer inschakelt. Komt u er niet 

uit, wij helpen u graag.  

•  Heeft u bij aankomst of vertrek moeite om weg te 

komen? Wij komen u liever even helpen met onze 

tractor (of op een andere manier) dan blijft de 

grasmat mooier.

•  Wij verzoeken u om alleen gras doorlatend 

materiaal te gebruiken als vloerbedekking onder 

de luifel en een eventuele luifel mag enkel aan de 

zijwanden dicht zijn.

BIBLIOTHEEK
Lekker wegdromen in een spannend boek! Of 

genieten van een tijdschrift? In de recreatieruimte  

is een gratis uitleenservice van boeken aanwezig.

ENTREEBEWIJZEN
Bij de receptiebalie kunt u entreebewijzen kopen 

voor Attractiepark Hellendoorn. Op de receptie is 

meer informatie over andere mogelijkheden voor 

een dagje uit in de omgeving.

Onze winkel en receptie is dagelijks geopend.  
de actuele tijden hangen op de informatie-
borden, bij de receptie of ziet u op 
de Luttenberg app. Heeft u vragen of 
opmerkingen? Wij helpen u graag verder. 

Informatie van A tot Z

De receptie
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FIETSEN EN WANDELEN
Ook voor fiets- en wandelroutes kunt u terecht bij 

onze receptie. Hier vindt u tips om de omgeving 

van Luttenberg te verkennen met de gratis routes 

die hier liggen. Stelt u liever uw eigen fietsroute 

samen? Dat kan met de knooppuntenroutes! Deze 

kaarten kunt u kopen bij de receptie evenals ove-

rige routekaarten. Ook hebben wij ANWB informatie 

en cadeau artikelen. 

GASFLESSEN
Via de winkel zijn diverse propaangasflessen te 

koop of om te ruilen. 

GELDZAKEN
Bij de receptie/winkel kunt u pinbetalingen doen 

en er worden creditcards geaccepteerd 

(Euro/Mastercard en Visa).

GRATIS INTERNET
U kunt gratis inloggen op het draad-

loze netwerk: luttenberg wifi. Hiervoor 

is 1 code per kampeerplek of accommodatie be-

schikbaar. Ontvangst en snelheid kunnen variëren 

per plaats en omstandigheden. 

LAKENS
Bij een verblijf vanaf 2 weken in een Bergalow 

of Safaritent kunt u gratis uw gebruikte lakens 

verwisselen voor schone lakens. Kom even langs 

op de receptie en wij zorgen ervoor dat er nieuwe 

lakenpakketten bij u worden langsgebracht.

POST
Uw post wordt direct na ontvangst ’s middags in 

de postvakken naast de receptie gelegd. Uitgaande 

post kunt u kwijt in de groene brievenbus naast de 

ingang. Een postagentschap vindt u in de super-

markt Coop in Luttenberg. De openingstijden: 

Maandag t/m vrijdag 08.00 – 20.00 uur en zaterdag 

08.00-17.00 uur.

VERHUUR
Bij de receptie kunt u terecht voor het volgende:

Fietsen  Unisex -3-versnellingen, elektrisch en met

kinderzitje. Kinderen alle leeftijden.

Jeu de Boules  Tegen borg Jeu-de-Boulesballen,

voor een halve dag.

Midgetgolf  Gratis midgetgolfsticks, ballen 

en scoreformulieren. 

Tennisbaan  Op ons vakantiepark is een 

tennisbaan, die kunt u gratis gebruiken. Rackets en 

ballen kunt u huren.

Skelters  Tegen betaling een uur of zelfs een hele dag.

Tafeltennis  2 tafels staan op het sportveld,  batjes 

en pingpongballetjes tegen borg verkrijgbaar.

VERTREK VERHUUR ACCOMMODATIES
Op de dag van vertrek dient u voor 10.00 uur de 

accommodatie schoon, breuk en schade vrij achter 

te laten. 

Eventuele gebreken of andere ongeregeldheden 

dient u bij de receptie te melden. U kunt hier-

voor ook gebruik maken van het kaartje uit het 

infoblokje dat in uw accommodatie staat. Indien 

u schade aan uw huuraccommodatie of aan 

het inventaris aanbrengt, dan wordt deze aan u 

doorberekend. Heeft u een accommodatie met 

parkeerplaats gehad en bent u in het bezit van een 

slagboomsleutel? Deze kunt u inleveren bij vertrek, 

u ontvangt dan de betaalde borg retour.

GRATIS
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VERTREK KAMPEERDERS
Op de dag van uw vertrek dient u voor 12.00 uur de 

kampeerplaats te verlaten om zo ruimte te maken 

voor de gasten die later op de dag aankomen. Graag 

willen wij dat u de slagboomsleutel inlevert bij de 

receptie. U ontvangt dan de betaalde borg retour. 

WASSEN EN DROGEN
De wasserette bevindt zich in toiletgebouw 7. 

Wasmunten van € 5,00 koopt u bij de receptie. De 

instructies voor het wassen en drogen vindt u in het 

toiletgebouw naast de wasmachines. Voor drogen 

gebruikt u € 0,50 muntstukken. Er is tevens een 

mogelijkheid tot strijken.

WATERKRAANSLEUTEL
De comfortplaatsen beschikken over een eigen wa-

terkraan. Hiervoor heeft u een kraansleutel nodig. 

Deze zijn voor € 2,50 verkrijgbaar bij de receptie.

WELLNESS
Onze sauna’s met stoomcabine , voetenbaden en 

relaxruimte vindt u achter het overdekte zwembad. 

Hier kunt u dagelijks genieten! 

Let u bij het gebruik van onze wellness op het 

volgende:

- Graag slippers gebruiken.

- Kinderen onder 16 jaar onder begeleiding.

-  Graag aandacht voor de regels van het sauna gebruik

-  Reserveringen op afspraak.

Vraag bij onze receptie naar de arrangementen.

‘T WINKELTJE EN VERS GEBAKKEN BROODJES
Bij de receptie vindt u ‘t Winkeltje. Hier kunt u 

terecht voor vers gebakken broodjes en kleine

vergeten boodschappen. 

Krantenverkoop  In het hoogseizoen verkopen wij 

dagelijks diverse landelijke dagbladen. Buiten deze 

periode is er een beperkte oplage. 

Supermarkt  Voor uitgebreide boodschappen 

kunt u onder andere terecht bij de Coop in het dorp 

Luttenberg.

Koelelementen  U kunt uw eigen koelelementen, 

voorzien van uw naam, gratis laten invriezen bij de 

winkel /receptie. 

ZWEMBADEN
Het gebruik van onze baden is voor eigen risico. Er 

is geen permanent toezicht aanwezig. De baden 

zijn alleen toegankelijk voor personen die onze gast 

zijn en als zodanig staan ingeschreven. Kinderen 

zonder zwemdiploma alleen onder begeleiding van 

ouderen. Diepte van de baden: grote bad 140 cm, 

kinderbad 30 cm!

WELKOM IN ONS ZWEMBAD
Het gebruik van onze baden is voor eigen risico. Er is geen 
permanent toezicht aanwezig. De baden zijn alleen toegankelijk voor 
personen die onze gast zijn en als zodanig staan ingeschreven. 
Kinderen zonder zwemdiploma alleen onder begeleiding van ouderen.

Diepte van de baden: grote bad 140 cm, kinderbad 30 cm!

Veel plezier, team Vakantiepark de Luttenberg

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag: 8.00-17.30 uur

Zaterdag: 8.30-16.00 uur

Luttenbergerweg 14 - 8105 RV Luttenberg
Tel: 0572-301389

•  nieuwe fietsen
•  kinderfietsen
•  fietsenreparaties
•  accessoires 

•  tweedehands fietsen
•  elektrisch aangedreven fietsen
•  scooters en bromfietsen
•  fietskleding

ATL  2Wielers

Dealer van de A-merken: 
Gazelle • Batavus • Sparta • Multicycle

Verkoop van nieuwe fietsen, 
gebruikte fietsen en fietsen met trapondersteuning, 

alsmede van accessoires

Verhuur van fietsen

Verkoop en onderhoud van tuinmachines



7

Ons professionele animatieteam 
organiseert tijdens de schoolvakantie 
en met Pasen, Hemelvaart en 
Pinksteren activiteiten voor jong 
en oud(er)! Ochtendgymnastiek, 
knutselen, spelen, speurtochten, een 
kampvuur, Kids bingo of Mini disco. 
In de avond is het tijd voor een leuke 
show, quiz of spelshow. Elke week 
ligt er bij de receptie een programma 
klaar. De activiteiten worden ook 
vermeld op de infoborden op het park, 
of kijk op de Luttenberg App! 

Recreatie:

De mooie omgeving
 〉〉	Gelegen	op	loopafstand	van	de	Haarlerberg	en	de	Holterberg
 〉〉	Schitterend	natuurgebied	met	uitgestrekte	heidevelden,	waar	

de	korhoenders	nog	vrij	rondlopen
 〉〉	Gratis	wandel-	en	fietsroutes	|	Fietsenstalling		|	Huurfietsen
 〉〉	Ruime	parkeergelegenheid

Het gezellige hotel
 〉〉	17	tweepersoonskamers
 〉〉	Goede	keuken
 〉〉	In	ons	à	la	carte-restaurant	gebruiken	wij	uitsluitend	rundvlees	

van	de	“Limousin”
 〉〉	Alle	kamers	hebben	een	eigen	douche	en	toilet
 〉〉	Goed	toegankelijk	voor	minder	validen
 〉〉	Voor	mensen	die	van	“warmte”	en	gezelligheid	houden

Hotel- Restaurant De Haarlerberg [Familie A. Tijs] 

Kerkweg	18			||		7448	AD	Haarle		||		T	0548	-	595254
www.haarlerberg.nl		||		info@haarlerberg.nl

Hotel-Restaurant	De	Haarlerberg	***	
www.haarlerberg.nl		

	Folder	op	aanvraag

Uitgeroepen tot: 
Hotel van de maand! 
door anWB.

ELKE DAG PLEZIER!
Op De Luttenberg kunt u meedoen aan vele 

sport en spel activiteiten. Wat dacht u van een 

balletje slaan op de tennisbaan, een wedstrijdje 

midgetgolf doen op de midgetgolfbaan, jeu de 

boules spelen met het hele gezin of een spor-

tief potje tafeltennissen met alle vrienden? Op 

Vakantiepark de Luttenberg kan dit allemaal! En 

de tennisbaan en de midgetgolf is gratis voor 

alle gasten! Daarnaast is ook het ponyrijden erg 

geliefd! U vindt onze pony’s in de vakantieperio-

des in de bak op het sportveld en je mag er on-

der begeleiding op rijden. De kleintjes worden 

ook niet vergeten bij sport en spel. Zij vermaken 

zich prima in de verschillende speeltuintjes met 

een zandbak, wipkip of speelhuisje, de grote air-

trampoline of in onze grote speeltuin vooraan 

het park. Ook kunnen ze over het park crossen 

op een skelter of skeeleren en waveboarden op 

de geasfalteerde rondweg.

Op Vakantiepark de Luttenberg hoeft niemand 

zich te vervelen en kunnen u en uw kinderen 

genieten van een onvergetelijke vakantie met 

sport en spel!
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Landwinkel

Melkveebedrijf

Zorgboerderij

Hellendoornseweg 88 Luttenberg Tel. 06 - 29 49 09 50Tel. 06 - 29 49 09 50Tel. 06 - 29 49 09 50Tel. 06 - 29 49 09 50Tel. 06 - 29 49 09 50Tel. 06 - 29 49 09 50Tel. 06 - 29 49 09 50Tel. 06 - 29 49 09 50Tel. 06 - 29 49 09 50Tel. 06 - 29 49 09 50 www.buitengewoonluttenberg.nl

Openingstijden: donderdag en vrijdag 09.00-17.00 uur, zaterdag 09.00-16.00 uur

Rondleidingen over het melkveebedrijf met melkrobot op afspraak

GRATIS ENTREE?
Neem de flyer uit uw
welkomstpakket mee...

www.flierefluiterraalte.nl
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SPORTS EN FUN OP HET PARK
Onder het kopje verhuur bij de receptie worden al een 

aantal sportmogelijkheden genoemd, zoals tennissen, 

jeu de boules, tafeltennis, wandelen, fietsen en skelteren. 

Ons glooiende terrein maakt het park, zeker door de ge-

asfalteerde rondweg, bijzonder geschikt voor skeeleren, 

waveboarden en skateboarden. Natuurlijk kan er in de 

speeltuinen volop geklauterd en geklommen worden.

Ons park beschikt over een airtrampoline bij de 

ingang. In de paardenbak kunnen kinderen pony-

rijden. Het rijden is onder begeleiding maar wel 

geheel op eigen risico.

ZWEMBADEN EN WELLNESS
In het voor- en naseizoen zal dagelijks het over-

dekte zwembad geopend zijn. Ook al regent het 

buiten en is het koud, dit bad is verwarmd en u 

kunt er heerlijk een baantje trekken. Met mooi weer 

kan het dak open en voor de kleintjes is er een 

apart kinderbadje. In de zomermaanden zal het bui-

tenbad met de familieglijbaan meer trekken. Even 

lekker afkoelen of zonnebaden op de ligweide. De 

kleine kinderen vermaken zich met een glijbaan-

tje en waterspeelelementen. En wat te denken 

van de wellness. Heerlijk genieten van de sauna, 

stoomcabine en het bubbelbad. Kinderen die niet 

zonder hulpmiddelen kunnen zwemmen moeten 

begeleid worden door een volwassene. Gebruik van 

de zwembaden is op eigen risico. De actuele ope-

ningstijden van de zwembaden en de sauna staan 

op de informatieborden en op de Luttenberg app.

RECREATIERUIMTE
Onze recreatieruimte bevindt zich naast de ingang 

van het overdekte zwembad. Hier bevindt zich een 

uitleenservice van boeken. In de recreatieruimte is 

een tv aanwezig en een loungehoek om heerlijk 

weg te dromen in een spannend boek.

Er valt op de Luttenberg genoeg te 
doen aan sporten. Vaak organi-
seert de animatie het één en ander, 
maar er kan natuurlijk ook indi-
vidueel of met een groep gesport 
worden!

Sport en spel

dino park
Het avontuurlijkste

van nederland

KIJK OP WWW.DINOLAND.NL
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Industrieweg 18 8131 VZ  WIJHE
info@proefwijn.nl

 Telefoon +31(0) 570 523974
Mobiel +31(0) 622 666 568Lemelerweg 22, Luttenberg

Tel.: 0572 301248 - www.klompen.nl 
NEDERLANDS KAMPIOEN AMBACHTELIJK KLOMPEN MAKEN

-  Grootste klompenmozaiek
‘de Nachtwacht op klompen’

-  Demonstraties ambachtelijk 
klompen maken

- Cadeau- en souvenirwinkel

AMBACHT 
ONTMOET 
KUNST

DIJKMANKLOMPENWOODENSHOEMAKER
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De prachtige omgeving biedt u alle mogelijkheden 

voor een sportieve en actieve fiets- en/of wandel-

vakantie. De Hellendoornse Berg, de Lemelerberg 

en de Luttenberg vormen een decor waarin het 

schitterend fietsen is. Bijvoorbeeld langs Saksische 

boerderijen en schitterende kastelen en landgoe-

deren die de omgeving rijk is. Geniet u van de 

rustpunten langs de routes die borg staan voor de 

Sallandse gastvrijheid.

Houdt u meer van wandelen? Rondom het park en 

het dorp liggen een aantal wandelroutes. De  gele 

paaltjes route loopt over de naastgelegen heuvel 

van het park en leidt u naar mooie uitzichten over 

de uitlopers van de Sallandse heuvelrug. De blauwe 

paaltjesroute leidt u rondom het dorp en langs 

weilanden en boerderijen. Vanaf het park loopt u 

makkelijk het Luttenbergse bos in. Het hek tussen 

bergalow 77 en kampeerplaats 64 geeft u hiertoe 

toegang tussen zonsopgang en zonsondergang. 

De tientallen gratis wandel- en fietsroutes liggen 

klaar voor u bij de receptie. Hier vindt u ook de 

speciale kinderroutes bij bijvoorbeeld het bos van 

Daantje Das op de Holterberg of de eekhoorntjes-

route bij het bezoekerscentrum Sallandse heuvel-

rug in Nijverdal. Heeft u geen eigen fiets mee? Dan 

kunt u uiteraard een fiets met versnellingen huren 

op ons park.

Het park ligt aan de voet van de Sallandse heuvelrug, dus omringd door bossen. Luttenberg kent 
een landbouwmuseum de Laarman met een kaarsenmakerij, een ambachtelijke klompenmaker 
Dijkman en ook de landwinkel Buitengewoon met hun producten is zeer de moeite waard. En wat 
dacht u van een wandeling met de boswachter? Informeer bij de receptie naar de mogelijkheden.
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-Vers brood van warme bakker 
  van der Most.
-Iedere dag verse groenten en fruit
-Ambachtelijke slagerij
-Uitgebreide slijterij
-Gratis gebruik van een bbq
-Gratis gekoelde bezorgservice
-Pinautomaat
-Uigebreid assortiment medicijnen
-Fleurige bloemenafdeling
-Verhuur van koelwagens.

Onze service:
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SNACKBAR EN BRASSERIE
Heeft u geen zin om te koken of wilt u een avondje 

lekker uit eten? U vindt onze snackcorner en Bras-

serie bij de hoofdingang van de boerderij naast 

de receptie. Geniet van een lekker patatje, diverse 

snacks, verse zelfgemaakte pizza of een afhaal-

menu in de snackcorner. Of kom in de Brasserie 

smullen van een diner, een lekkere  tosti, ijsje of een 

kopje koffie met appelgebak. Op zonnige dagen is 

het heerlijk genieten buiten op het terras.  

Gaat u zelf  koken, barbecueën of… heeft u 
hier geen zin in, maar wel lekkere trek? Kom 
dan naar de horecagelegenheden op het 
park. De openingstijden vindt u bij de ingang  
van de Horeca, op de informatieborden op 
het park en op de Luttenberg app.
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AFVAL
Onze milieustraat treft u vooraan op het park naast de 

fiets-verhuur. Hier kunt u uw huisvuil in vuilniszakken in 

de daarvoor bestemde container deponeren. Glas en  

papier wordt gescheiden van het overige huisvuil.

Grofvuil, zoals grondzeil, kleden en tuinstoelen, mag 

niet in de containers worden achtergelaten. U dient dit 

afval zelf mee te nemen. Gooi uw lege batterijen in de 

daarvoor bestemde bus bij de ingang bij de horeca.

AUTO
De maximum toegestane snelheid op het park 

is 5 km/uur. Voor de veiligheid van de kinderen 

stapvoets rijden a.u.b. 

BBQ
Wij verzoeken u om voorzichtig te zijn met vuur. Bar-

becueën is toegestaan, mits anders door ons gecom-

municeerd. Houdt u water bij de hand? Vuurkorven of 

andere vormen van open vuur zijn niet toegestaan.

BEZOEK
Bezoek kan zich melden bij de receptie. Dagbe-

zoek is gratis en toegestaan tot 23.00 uur! Blijft uw 

bezoek overnachten, dan dient u dit door te geven 

aan de receptie, zij betalen hiervoor € 5,00 per 

persoon per nacht.

DIERENARTS
Dierenkliniek Hellendoorn: Ommerweg 54, Hellen-

doorn, tel. 0548-655065

ELEKTRISCHE KACHELTJES
Het is niet toegestaan om elektrische kacheltjes te 

gebruiken, hiervoor is het aangelegde stroomnet-

werk niet geschikt.  
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GELDZAKEN
In het dorp in de supermarkt is een pinautomaat van de 

Rabobank. Denkt u eraan dat u hier dus alleen geld kunt 

pinnen tijdens de openingstijden van de supermarkt. 

Aan de Lemelerweg is een filiaal van de SNS bank en de 

overige banken vindt u in Raalte.

HUISDIEREN
U kunt uw hond uitlaten buiten het park. Tussen 

kampeerplaats 64 en bergalow 77 is een toe-

gang naar het bos en uiteraard kunt u ook via de 

hoofdingang het park verlaten. Huisdieren behoren 

altijd aangelijnd te zijn. U kunt gebruik maken van 

de automaten die op het park staan met honden-

poepzakjes. 

IDENTITEITSBEWIJS
Per 1 januari 2014 mogen wij geen alcohol en tabak 

verkopen aan jongeren onder de 18 jaar en moet 

iedereen tot  25 jaar een legitimatiebewijs laten 

zien.  Geen legimitatie = geen verkoop.

NOODGEVAL: 0572-301405
Heeft u medische hulp nodig? In geval van nood 
kunt u zich 24 uur per dag melden op de intercom 
naast de receptie. Bij levensbedreigende situaties 
belt u 112 en daarna het nummer van het vakan-
tiepark (0572-301405 of intercom). Wij weten 
dan welke hulpdiensten er onderweg zijn en voor 
welke parkgast. Op deze manier kunnen wij de 
nodige hulp in goede banen leiden. 

Heeft u medische hulp nodig en er is geen sprake 

van spoedeisende hulp dan kunt u tijdens kantoor-

uren contact opnemen met de huisarts in het dorp:

Huisartsenpraktijk Luttenberg

“Gezondheidscentrum de Parel”, Wispelweg 2b, 

8105 AB  Luttenberg, Tel. 0572-346070

Buiten kantoortijden: Centrale Huisartsenpost 

Salland/Spoedpost Deventer

In Deventer Ziekenhuis, Nico Bolkesteinlaan 75A, 

7416 SE Deventer. Tel. 0570-501777

SLAGBOOM
Staat u op een plaats of verblijft u in een Bergalow 

waarbij de auto is toegestaan, dan heeft u een slag-

boomsleutel nodig om de slagboom te bedienen. U 

kunt de slagboomsleutel verkrijgen bij de receptie 

tegen een borgsom van €50,00. Er is maximaal één 

auto per plaats of Bergalow toegestaan. De slagbo-

men zijn tussen 22.30 uur en 07.30 uur gesloten ter 

behoud van de rust op het park. 

SANITAIRE VOORZIENINGEN
Douchen is bij ons gratis! Op het park vindt u twee 

toiletgebouwen: 7 en 8. Gebouw 8 is ons nieuwste 

gebouw “de Molshoop”. Dit bijzondere gebouw met 

vegetatiedak beschikt over eerste klas toiletten, was- 

en doucheruimtes, privésanitair en familiedouches. 

Elke douche is zeer ruim en heeft een eigen wastafel. 

Heel speciaal is het thematische kindersanitair. Het 

wordt een feest voor de kinderen om onder de dou-

che te springen en hun tanden te poetsen!

In gebouw 7 treft u invaliden sanitair, magnetron, 

wasmachines, drogers en tevens familiedouches. In-

structies over het gebruik hangen naast de douches. 

Meer informatie over het gebruik van de wasmachi-

nes en de drogers hangt ook in dit gebouw. Kinderen 

tot 6 jaar dienen onder begeleiding van douches en 

toiletten gebruik te maken. De gebouwen zijn NIET 

bedoeld als speelplaats voor kinderen en zijn rookvrij.

Wit water 
Wellicht is het u opgevallen dat het water soms 

een witachtige kleur heeft. Dit heeft te maken met 

de fijne luchtbelletjes die het water soms een licht 

melkachtige kleur geeft. Dit verschijnsel heeft GEEN 

invloed op de kwaliteit van het water.

TANDARTS
Tandartsenpraktijk de Groot: Herinckhave 134, 

Raalte, tel. 0572-357688.

Verder verwijzen wij u naar onze gedragsregels verkrijgbaar 
bij de receptie van Vakantiepark de Luttenberg.
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Autobedrijf besten is sinds 2004 gevestigd 
aan de Luttenbergerweg 26/a in Luttenberg. 

• Verkoop Personen- en bedrijfsauto’s.
• Onderhoud en Apk keuring voor uw personenauto en Camper.

• Verhuur personenauto’s.
• Banden-Centrum, verkoop zomer- en winterbanden.

• Ook ‘s avonds en zaterdags geopend. 

Luttenbergerweg 26A, Luttenberg   |   tel.: 0572 - 301 041
www.autobedrijfbesten.com

We zijn aangesloten bij het kwaliteits-keurmerk: Bovag.

                 Tapas van de barbecue 
bestaand uit 5 gerechtjes 

Vis, Rundvlees, Varkensvlees, 
Aardappel/groente , Dessert.   
incl gasbbq, borden, bestek, etc. 

afwas is voor    Bergweg 8 Luttenberg,                              

€ 15,-P.P. 
www. Cater-beter.nl    e:   chef@cater-beter.nl  
T: 06-41 63 69 00           



d a g d e e l n a m e 
m o g e l i j k

24  t/m 27 oktober 2017

20
km

30
km

40
km

k i d s
ro u t e 8

km

inschrijven vanaf 1 mei: sw4d.nl

kijk voor trainingstips en -routes op salland.wandelweb.nl 

d a g va n h e e t e n
d a g va n l u t t e n b e rgd a g va n h e i n od a g va n w i j h e

10



Per 1 betalende gast, 

1 kindermenu voor

In de Brasserie

*  Geldig bij afname 
min. 1 hoofdgerecht
en maximaal 4 
kindermenu’s

Koffie met appeltaart
In de Brasserie

e 2,50 p.p.

2 personen frites + 
2 frikadellen of 
2 kroketten

4 personen frites + 
4 frikadellen of 
4 kroketten

e 5,00

e 9,00

de Luttenberg

e 2,50 

Download nu de app van Vakantiepark de Luttenberg op uw mobiele 
apparaat. U vindt hier actuele informatie over ons park. Hoe leuk is dat!

De app is gratis te downloaden voor Apple en Android in de Google Play store onder deluttenberg.

App van Vakantiepark


