Toeristische informatie – Oldebroek
Een prachtige locatie midden in de natuur van de Veluwse bossen
Buiten ons eigen terrein is in de omgeving natuurlijk ook van alles te beleven.
De ligging van onze locatie is om te beginnen al prachtig. Wij zijn omringd door
bossen en liggen midden in een bijzonder mooi Europees beschermd
natuurgebied. Je bent even helemaal weg en wordt omringd door natuur. Goed
bereikbaar met de fiets zijn de dorpen Wezep en Oldebroek. De grote stad
Zwolle ligt op ongeveer 15 autominuten van onze locatie. Het Noordelijkste
puntje van de Veluwe zal uw verwachtingen overtreffen!
BUITEN in de omgeving
Zwolle
In Zwolle vind je de unieke combinatie van het historische rijke Hanzeverleden
en de innovatieve bruisende binnenstad. Binnen de oude stadsmuren ontdek
je een veelheid aan cultureel en culinair aanbod. Het historisch stadshart
herbergt vele terrassen, restaurants en cafés.
Elburg
Prachtig gelegen aan de Veluwse randmeren ligt het eeuwenoude Elburg. Eén
van Nederlands meest bezienswaardige Hanzesteden. Vroeger een bedrijvig
vissersstadje aan de Zuiderzee. Vandaag de dag een ultiem uitgangspunt voor
toeristen en liefhebbers van cultuur en watersport.
Kampen
De historische Hanzestad Kampen leent zich prima voor een ontdekkingstocht
te voet, al dan niet onder leiding van een professionele gids. Buiten het
historische hart zijn er in de omgeving volop mogelijkheden voor fiets- of
wandeltochten door het IJsselgebied, langs het prachtige rivierlandschap met
uiterwaarden.
Kinderboerderij Voskuilerhoeve
Iedereen is van harte welkom om een bezoek te brengen aan de
kinderboerderij! Het is een heerlijke plek om tot rust te komen en voor de
kinderen om te spelen op onze vele speeltoestellen en speelgoed.
Walibi Holland
Walibi Holland is niet zomaar een pretpark, het is het spectaculairste
attractiepark van Nederland! Een dagje uit naar Walibi is HARDGAAN, maar
biedt veel meer dan alleen maar achtbanen. Het park staat namelijk boordevol
spectaculaire attracties die het tot de perfecte dag uit maken voor jong en
oud.
Pitch & Putt golfbaan Strand Horst
Een potje golf spelen, succes gegarandeerd. In kleine groepjes gaan jullie de
competitie aan. De buitenlucht, uitdaging en competitie, zorgen voor een
aantal gezellige en sportieve uurtjes. Maak de belevenis compleet met een
hapje en/of drankje.

Diverse fiets- en wandelroutes
Het mooie aan de routes op de
Veluwe is de enorme diversiteit.
Door de bossen, langs heide
velden, vennetjes en stuwwallen
ontdek je de grootse natuur,
maar valt je oog ook op ieder
detail. De Veluwe is wellicht het
mooiste gebied van Nederland
om een tocht te maken! Neem
voor diverse routes eens een
kijkje op deze pagina.

BUITEN in de omgeving
Strand Horst
Door de gunstige ligging en het ondiepe water van het Wolderwijd
(Randmeren) is Strand Horst één van de beste surf- en kitesurflocaties van
Nederland. Strand Horst ligt in Ermelo en Harderwijk en heeft verschillende
zandstranden, ligweiden en voorzieningen voor een dagje uit. Bij de diverse
horecapunten kun je terecht voor lekkere versnaperingen.
Forellenvijver H2O
Forellenvijver H2O biedt drie ruime visvijvers van verschillende afmetingen
met een gemiddelde diepte van zo'n 3,5 meter. Samen bieden de vijvers zo’n
7000m² visplezier voor zowel beginners, gevorderden als ervaren vissers.
Fruittuin Verbeek
Smaak & smaakbeleving is waar het bij de Fruittuin om draait. Smaak komt
ten slotte tot stand in de boomgaard en niet in een bewaar/koelcel. Ervaar het
ontstaan van ons primaire voedsel en geniet in onze boerderijwinkel van de
smaakvolle smaak zoals u gewend bent van vroeger.
Klompenpad
Ontdek het afwisselende buitengebied van Oldebroek en Wezep. Wandelen op
de rand van de Veluwe met de invloed van de voormalige Zuiderzee nog
merkbaar in het landschap. Langs een oude nederzetting, over enken en
zandverstuivingen. Bereikbaar via ons eigen terrein.

Ontdek de musea in de omgeving
•
•
•
•
•

Smederij museum
Corvette Museum
Boerderij Museum Oldebroek
Bakkerij museum
Anton Pieck museum

BINNEN in de omgeving
Zwembad de Veldkamp Wezep
In ons moderne recreatiebad is het heerlijk vertoeven. Het bad is voorzien van
massagestralen en mondt uit in een ontspannend bubbelbad. Indien u liever
snelheid verkiest, kunt u uzelf overgeven en mee laten voeren door de
supersnelle stroomversnelling. Als u graag even een frisse neus wilt halen
kunt u naar buiten zwemmen naar ons buitenbad met bubbelbank.
Dolfinarium
Het Dolfinarium is het grootste zeezoogdierenpark van Europa. Ontdek de
wondere waterwereld van héél dichtbij; gegarandeerd een dagje weg vol
plezier met het hele gezin!
Molen de Hoop Oldebroek
Molen de Hoop is in 1853 gebouwd door Kornelis Blaauw. Bij ons kunt u een
volledig gerestaureerde en werkende molen bekijken en vertellen de
molenaars u over de werking van de molen. Als u de molen binnenstapt is het
alsof u door een tijdmachine terug gaat naar de 19e eeuw.
Indoor Skicentrum Zwolle
Voor jong en oud, skiën in Zwolle voor beginners en gevorderden. Vanuit de
gezellige après-skihut heb je een fantastisch uitzicht op beide ski- en
snowboardbanen met rondom prachtig beschilderde Alpenlandschappen.
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