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Natuurlijk
ontspannen…
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Comfortcamping

De Bosgraaf

Gezellige familiecamping…
…waar je natuurlijk kunt ontspannen

kinderbad en groot zwembad met een 30 meter lange

Midden op de Veluwe, niet ver van Arnhem, Apeldoorn en

waterglijbaan. Ook is er een grote speeltuin met onder

Zutphen, ligt Comfortcamping de Bosgraaf. Deze gezellige

andere een piratenschip en klimtorens. Hier kunnen

familiecamping grenst aan het Veluws bosgebied waar

kinderen heerlijk spelen in de zand- en waterspeeltuin.

veel wild te zien is en waar je onbeperkt kunt wandelen

Verder is er een ruim sportveld waar je kunt voetballen,

en ﬁetsen. Aan de andere kant van de camping liggen

volleyballen,

pittoreske dorpjes en gezellige Hanzesteden waar je kunt

avonturier die van meerdaagse tochten houdt, heeft

winkelen of lekker slenteren door de eeuwenoude steden.

de Bosgraaf twee trekkershutten. Wat is er mooier dan

Bij Comfortcamping de Bosgraaf hoef jij je nooit te vervelen!

de Veluwe te voet of op de ﬁets te ontdekken? Heerlijk

tennissen

en

jeu-de-boulen.

Voor

de

bewegen in de schitterende natuur. Na gedane arbeid
De camping

is het goed rusten in je eigen blokhut. De hutten liggen

Op Comfortcamping de Bosgraaf beleef je alles op 4,5

prachtig gelegen en bieden veel privacy. De Bosgraaf biedt

ster niveau. Meer dan 100 kampeerplaatsen hebben

tevens draadloos internet op de camping.

privé sanitair cabines (douche, toilet en wastafel). Er zijn
verschillende velden met in het midden een speeltuintje,

Je eigen privé sanitair!

ook zijn er laantjes waar je meer privacy hebt. Wil je een

Comfortcamping de Bosgraaf biedt meer dan 200

zonnige plek of liever meer beschut onder de bomen, het

toeristische

kan allemaal. De Bosgraaf heeft een verwarmd openlucht

zijn voorzien van een privé sanitair cabine. Deze
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kampeerplaatsen,

waarvan

ruim

100

Comfortcamping

De Bosgraaf
comfortplaatsen hebben drie verschillende mogelijkheden.

Wasserette

Zo kun je kiezen uit type C met een eigen toilet en een

Camping de Bosgraaf heeft een wasserette met was- en

wastafel met koud water. Type B beschikt over een eigen

droogmachines. Bij de receptie kun je een strijkijzer lenen,

toilet en een wastafel met warm water of je kiest voor

zodat je kreukvrij over de camping kunt gaan.

Type A met een eigen toilet, douche en wastafel met warm
water. Je stapt zo uit je tent of caravan onder je eigen

Animatieteam

dampende douche.

Tijdens de meest gangbare schoolvakanties zorgen
de medewerkers van het recreatieteam voor een leuk

Alle plaatsen beschikken over 6 ampère elektra en

programma voor alle leeftijden. Informeer hiernaar tijdens

verschillende plaatsen zijn daarnaast nog voorzien van CAI

uw reservering en volg op de gratis Ardoer app wat het

en/of water.

programma is.

’t Winkeltje

Horeca

Gemak dient de mens! Er is een winkeltje met verse

Wil je ontspannen tijdens je vakantie, dan ga je zelf niet koken.

broodjes, kranten, tijdschriften en een klein assortiment

Bij het Eetcafé de Bosgraaf kun je lunchen en a la carte eten.

aan dagelijkse producten. Er is voldoende zodat je niet van

Ook kun je frites of pizza’s meenemen naar je tent of caravan.

de camping af hoeft, maar wil je je grote boodschappen

’s Middags kun je op het terras een drankje drinken bij het

doen, dan verwijzen wij je graag naar de grote supermarkten

zwembad of aan de gezellige bar. ’s Avonds wordt er vaak wat

in de omgeving. Broodjes bestel je dagelijks vers via de

georganiseerd in het eetcafé. Naast klaverjassen en darten,

Ardoer App.

win je regelmatig mooie prijzen bij de bingo.
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Campers

niet alleen de Apenheul, Paleis het Loo en de Julianatoren,

Ben je op doorreis? Geen probleem! De Bosgraaf is goed

maar ook Burgers’ Zoo en het Openluchtmuseum zijn er

bereikbaar vanaf de snelweg (A1, A12 en A50). Wij hebben

te vinden. Surfen op recreatieplas Bussloo, shoppen in

mooie kampeerplaatsen die wij ook inzetten voor campers.

Apeldoorn of Zutphen, diverse Veluwe avondmarkten in het

De camping is ook voorzien van een camperservicepunt waar

hoogseizoen, een tocht met de Veluwe Stoomtrein en een

je afvalwater kunt lozen en je watertank vers kunt bijvullen.

uitdagende 18 holes golfbaan direct naast de camping. Voor
jong en oud is er keuze genoeg om elke dag wat anders te

Verhuur chalets

doen. Een vakantieverblijf is vaak te kort. Onze gasten komen

Op diverse plaatsen hebben wij chalets en stacaravans staan

vaak terug, omdat ze de omgeving na één keer onvoldoende

die voor korte of lange tijd te huur zijn. Heerlijk voor een

hebben gezien.

ontspannen vakantie! Alle chalets zijn luxe ingericht en liggen
zeer centraal op ons vakantiepark. U heeft de keuze uit 4 of

Wandelen en fietsen

6 pers. chalets. Ook hebben we diverse stacaravans in de

Een plek die wandelaars en ﬁetsers bij een bezoek aan de

verhuur.

Bosgraaf zeker niet mogen overslaan, is Nationaal Park De

Daarnaast hebben wij verschillende stacaravans te koop. Je

Hoge Veluwe. Het natuurgebied biedt verschillende typen

kunt hiervoor op onze website kijken welke dat zijn. Je kunt

landschap: heide, zandverstuivingen en diverse bossen. De

natuurlijk ook langskomen om zelf een kijkje te nemen en

ﬁets is ideaal om het park te verkennen. Als je met de auto

een betere impressie te krijgen van de mooie plaatsen.

bent: bij de ingangen in Schaarsbergen, Hoenderloo en Otterlo
zijn gratis witte ﬁetsen te leen. Er is ruim veertig kilometer

De omgeving

aan ﬁetspaden voorhanden. In het bezoekerscentrum

Lekker vissen of kilometers kanoën op het kanaal naast de

zijn ﬁetsroutes verkrijgbaar, maar ook bij de receptie van

camping, alles uit jezelf halen op één van de vele onverharde

De Bosgraaf. Onderweg vind je de oer-Hollandse ANWB-

mountainbikeroutes, met behulp van een GPS (Global

paddenstoelen, dus je kunt ook gemakkelijk zelf je weg

Positioning System), een uitgezette speurroute ontdekken of

kiezen. Het park biedt ook veel bijzondere architectuur

wild spotten op de Veluwe. Alles is mogelijk!

(Jachthuis Sint-Hubertus) en beeldende kunst. Tevens is het
Kröller-Müller Museum daar te vinden. Bij de receptie is het

Wandelen en ﬁetsen mag dan populair zijn, maar op de

mogelijk per dag je ﬁets te huren.

Veluwe rond de Bosgraaf vind je als toerist veel meer. Zo heeft
deze omgeving bijvoorbeeld de hoogste attractiedichtheid:

Heel graag tot snel bij Comfortcamping de Bosgraaf!
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Eindeloos genieten…

Adresgegevens
Comfortcamping De Bosgraaf
Kanaal Zuid 444 | 7364 CB Lieren
Tel. +31-(0)55-5051359
ww.ardoer.com/bosgraaf | bosgraaf@ardoer.com
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Noorder Sandt

Bijzondere
accommodaties

Welkom bij Ardoer.com!

Akkertien

Ardoer.com is een samenwerkingsverband tussen
zelfstandige familievakantieparken op de mooiste plekken
van Nederland.
Kwaliteit en gastvrijheid staan bij ons hoog in het vaandel.
Naast goede en bijzondere faciliteiten vind je veel diversiteit
bij de Ardoer parken. Want waar de één het liefst de
rust opzoekt rond de tent of caravan, wil de ander juist
er op uit en overnachten in een luxe of avontuurlijke
verhuuraccommodatie. Bij de unieke Ardoer.com familievakantieparken vind je het allemaal en met de kwaliteit
en persoonlijke service die je mag verwachten van een
gastheer of gastvrouw met hart voor hun gasten.

Noorder Sandt

Hertshoorn

En omdat ieder park uniek is met een eigen karakter,
raak je bij Ardoer nooit uitgekeken!

Paardekreek

Boek eenvoudig online
Op www.ardoer.com zoek je eenvoudig wat vrij is en boek
je in een paar klikken online. Je vindt er tevens nog meer
informatie over alle parken en de tarieven.
Wil je leuk nieuws volgen en ben je fan van Ardoer?
Like ons via www.facebook.com/ardoer!

Wije Werelt

Grote variatie
kampeerplaatsen

Duinoord

www.ardoer.com
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Gelderland
1 Ackersate
2 Bosgraaf
3 Haeghehorst
4 Hertshoorn
5 Jutberg
6 Wije Werelt
7 Rotonde
8 Zandhegge

Drenthe
1 Diana Heide
2 Reeënwissel

Brabant
1 Ullingse Bergen
Overijssel
1 Akkertien op de Voorst
2 Rheezerwold
3 Holterberg
4 Noetselerberg
5 Kaps

Limburg
1 Heldense Bossen
Noord-Holland
1 Noorder Sandt
2 Sint Maartenszee
3 Tempelhof

Zeeland
1 Duinoord
2 Ginsterveld
3 International
4 Julianahoeve
5 Meerpaal
6 Ons Buiten
7 Paardekreek
8 Pekelinge
9 Scheldeoord
10 Westhove
11 Wijde Blick
12 Zeeuwse Kust
13 Zwinhoeve

Overijssel; fantastisch en gemoedelijk!
Drenthe; sportief en natuurlijk!

Noord-Holland; heerlijk en zonnig!
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Gelderland; verrassend en bloeiend!
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Brabant; veelzijdig en bourgondisch!
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Zeeland; authentiek en gastvrij!
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3

1

Limburg; onvergetelijk en mooi!
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Geen reserveringskosten

Eerlijk in prijs

Hoge kwaliteit

Kinderen tot 2 jaar gratis

