Voor elk moment de juiste gelegenheid...

De Italiaanse Meren: u vindt

Door de ‘com fortzuil’ bent u

De Italiaanse Meren:

Kinderen kunnen zich

er verkoeling ti jdens zomerse

van alle gemakken voorzien

voorzien van modern sanitair

vermaken in de speeltuin

dagen

Alle elementen voor een onvergeteli jke vakantie
In het prachtige buitengebied van Winterswijk, dat zich kenmerkt
door uitgestrekte bossen en oude Saksische boerderijtjes, ligt
camping- en recreatiecentrum de Italiaanse Meren.
Aan de rand van enkele dromerige vennetjes, nabij de Duitse grens
vindt u deze unieke vakantielocatie met een lange gastvrije traditie.

een voetbalveld en tafeltennistafels, speeltuin,

recreatieplas. Hier kunt u niet alleen

zwembad en viswater. Daarnaast kunnen

zwemmen, vissen en surfen, maar ook

tennisliefhebbers hun kwaliteiten meten op een

waterfietsen en kanovaren.

Verrassend veelzijdig

van de twee kunstgrasbanen. Het zwembad

Sport en ontspanning
Ook sportievelingen zijn bij de Italiaanse Meren

Watersportliefhebbers kunnen hun hart

aan het juiste adres. Het park beschikt over

ophalen op ‘t Hilgelo, een ca. 30 ha. grote

Tijdens uw verblijf bij de Italiaanse Meren

Op het park zijn verder een wasserette

(met apart peuterbad) biedt vertier voor

De omgeving

zal het u aan niets ontbreken. Zo is het

en een campingwinkel aanwezig. Voor

jong en oud. Uw kinderen genieten volop

In het gezellige centrum van Winterswijk zijn

gehele park voorzien van modern sanitair

de inwendige mens kunt u terecht in het

van het spetteren in het water of het spelen

veel winkels, horecagelegenheden en terrasjes.

en goede terreinverlichting.

sfeervolle restaurant of bij de cafetaria.

op een van de vele speeltoestellen, terwijl u

De drukke warenmarkt op woensdagochtend

Daarnaast beschikken alle jaar- en

Het terras van het restaurant biedt een

heerlijk ligt te relaxen in de zon.

en zaterdag is een begrip in de wijde omgeving.

seizoensplaatsen over een elektriciteits-,

fraai uitzicht op de speeltuin en de

De wandel- en fietsmogelijkheden in het

Winterswijk staat bekend om de prachtige

water- en rioolaansluiting.

Italiaanse Meren.

prachtige groene buitengebied zijn legio.

natuurgebieden, de vele vrij toegankelijke

Watersportliefhebbers kunnen
In het centrum van Winterswi jk

hun hart ophalen op ‘t Hil gelo

vindt u gezellige terrasjes

Winterswi jk staat bekend om

Roeien bi j ‘De Gulle Waard’

de prachtige natuurgebieden

door een bosri jke omgeving

Sanitair
landgoederen, scholtenb oerderijen en
water- en korenmolens. Een absolute
aanrader is de 30 meter diepe steen- en
kalkgroeve die rijk is aan fossielen en
mineralen. Ook het Korenburgerveen, een
ca. 300 ha. hoogveeng ebied met zeldzame
flora en fauna, is beslist een bezoekje
waard. Cultuurliefhebbers kunnen in
Winterswijk terecht bij Museum Freriks,
Villa Mondriaan, diverse kunstgalerieën,
een schouwburg, een bioscoop en een
openbare bibliotheek. U hoeft zich dus
geen moment te vervelen.

Comfortplaatsen
•

Riool- en wateraansluiting

•

10 Amp. stroom
Faciliteiten

•

Douches warm/koud

•

Wastafels met warm water

•

Afwasplaats met warm water

•

Stortplaats chemisch toilet

Winterswijk

•

Ruime camping-plaatsen

•

Café-restaurant

•

•

Cafetaria

•

•

Wasserette

•

Campingwinkel

•
•
•

Peuterbad

Bezienswaardigheden

•

Gevarieerd winkelaanbod

•

Museum Freriks/kinderboerderij

Speeltuin

•

Drukke weekmarkt

•

Steengroeve

Sportveld

•

Gezellige terrasjes

•

Mondriaanhuis

•

Tafeltennistafels

•

Uniek wandel- en fietsgebied

•

Diverse water- en korenmolens

•

Tennisbanen

•

Markante bos- en beeklandschappen

•

Kaasboerderij ‘Harmienehoeve’

Terras

•

Visvijver

•

Authentieke Saksische boerderijen

•

Lappenbrink

Zwembad

•

Recreatieplassen

•

Diverse festiviteiten: de Preuverie,

•

Oude kastelen

dolle muziekavonden, etc.

•

Korenburgerveen

Ontdek de bosri jke omgeving

Op woensdag en zaterdag

van Winterswi jk per fiets

wordt rondom de kerk
een markt gehouden

Het prachtige buitengebied
van Winterswi jk

Bezoekerscentrum Venemansmolen
is een leerzame er varing

Graag tot ziens!
Er op uit...
De Italiaanse Meren is een uitstekend

brengen aan de Venemansm olen, Villa

En wat denkt u van een dagje Duitsland?

vertrekpunt voor diverse leuke tripjes in de

Mondriaan en een heuse kaasb oerderij.

De steden Münster, Keulen en Düsseldorf

Achterhoek of net daarbuiten. Het pittoreske

Maar ook een bezoek aan het openlucht

bevinden zich op een ‘steenworp’ afstand.

stadje Bredevoort, dat bekend staat als

museum of Burgers Zoo in Arnhem, de

Net als Warner Bros. Movie World,

Het gezellige centrum van

boekenstad, is zeker een bezoekje waard,

Apenheul en paleis Het Loo in Apeldoorn of

Kernwasser Wunderland, Alpinecenter

een bezoekje aan avonturenpark Hellendoorn

Bottrop, Prikingshof (Boer Ewald) en

Winterswi jk met een gevarieerd

evenals een van de vele kastelen.

winkelaanbod en sfeer volle

In Winterswijk kunt u naast de Steengroeve

of De Waarbeek in Hengelo

Kettlerhof. U ziet het...de Italiaanse Meren,

restaurants

en het Korenburgerveen een bezoek

behoren tot de mogelijkheden.

een vakantieplek bij
uitstek!

Winterswijk

Buitinkweg 7

7107 BE Winterswijk /Kotten

Tel. 0543 56 32 71

Fax 0543 56 37 35

E-mail info@italiaansemeren.nl

Internet www.italiaansemeren.nl

